
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /96.15922016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات ناصر حسن عذبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /93.50042016االولصباحًانثىعراقٌةحفصة ابراهٌم عباس حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /92.42962016االولصباحًانثىعراقٌةارٌج محمد ضٌاء حسونعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /91.13682016االولصباحًانثىعراقٌةرٌم محمد هادي عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /90.08842016االولصباحًانثىعراقٌةنبأ عبد العظٌم حمٌد مجٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /89.56722016االولصباحًانثىعراقٌةشهد خالد حسٌن حطٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /89.07442016االولصباحًانثىعراقٌةدالٌا عقٌل سلمان جالًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /88.40602016االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن امطشر اشرٌجًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /88.03762016االولصباحًانثىعراقٌةرواء خلٌل ابراهٌم حماديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /87.60802016االولصباحًانثىعراقٌةجنان فالح عاٌز شائععلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /87.11602016االولصباحًانثىعراقٌةسارة علً عبود مفتنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /86.99402016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب كاظم علً حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /86.38602016االولصباحًانثىعراقٌةاسماء قٌس سعدون فوزيعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /86.15602016االولصباحًانثىعراقٌةسوسن اصغر محمد حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /85.91322016االولصباحًانثىعراقٌةجنان عوٌد شٌحان حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /85.09362016االولصباحًانثىعراقٌةاسالم حاتم ناظم مطشرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /84.56922016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة فرحان نجم محٌمٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /83.39522016االولصباحًانثىعراقٌةسٌماء سعدي ستوري غفوريعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /83.37282016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك عبد الرحٌم عكار سعٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /82.99692016االولصباحًانثىعراقٌةبشرى حٌدر خضر عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /82.47802016االولصباحًانثىعراقٌةعائشة عبد الحافظ عبد الرحمن خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /82.45322016االولصباحًانثىعراقٌةنرجس سامً حواس حمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد22

2017 /82.33802016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم عمار حمود حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد23
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2017 /81.96322016االولصباحًانثىعراقٌةنبراس سالم محمد حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /80.49522016االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر قاسم شمخً جبارعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /80.40602016االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان فاضل حسٌن منصورعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /80.28722016االولصباحًانثىعراقٌةمروة داود سلمان حسونًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /80.08082016االولصباحًانثىعراقٌةهدى جعفر عبد هللا جار هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /79.77882016االولصباحًانثىعراقٌةمروة كرٌم غالب جارحعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /78.46962016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة كامل عطٌة خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /78.39362016االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل حمد سلمان عبدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /78.30762016االولصباحًانثىعراقٌةرغد ظافر ناصر حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /78.08842016االولصباحًانثىعراقٌةرسل كاظم رسن مخٌلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /77.92522016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة جبار رشٌد حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /77.88522016االولصباحًانثىعراقٌةنور عالء كامل محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /77.87082016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات كرٌم منهل فرجعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /77.80122016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء عٌدان عبد السادةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /77.45922016االولصباحًانثىعراقٌةهبة عباس داود سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /77.42082016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات كاظم جدعان خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /77.19282016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة هادي عبد الحسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /77.12482016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة هاشم حسن واويعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /76.96802016االولصباحًانثىعراقٌةزهور محسن عبد هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /76.76282016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء محمد عبود حسونعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /76.56282016االولصباحًانثىعراقٌةدنٌا احمد صاٌل سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /76.47402016االولصباحًانثىعراقٌةهبة قاسم شمخً جبارعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد45

2017 /76.47242016االولصباحًانثىعراقٌةاثار محمد عبد الرضا محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد46
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2017 /76.16442016االولصباحًانثىعراقٌةهالة خالد عبد نعمةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /76.14162016االولصباحًانثىعراقٌةسجى شاكر محمود محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /75.96482016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء علً سلٌمان عجٌلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /75.75162016االولصباحًانثىعراقٌةروافد سلمان عبد الحسٌن ثامرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /75.43162016االولصباحًانثىعراقٌةسجى عالوي خلف بدايعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد51

2017 /75.14402016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك سعد كرٌم عبودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد52

2017 /75.10882016االولصباحًانثىعراقٌةسارة عادل عبد االمٌر حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /75.01402016االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء موفق عبد الخان عوٌضعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /75.00522016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل محمد عٌدان باديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /74.65802016االولصباحًانثىعراقٌةنور جواد كاظم عبد هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /74.55322016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء هانً عبد هللا عبدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /74.41482016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل ابراهٌم شعٌع داودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد58

2017 /74.07922016االولصباحًانثىعراقٌةشهد باسم محمد جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /73.12282016االولصباحًانثىعراقٌةسرور علً حسٌن مكًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /73.04602016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء قاسم راضً خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /72.90402016االولصباحًانثىعراقٌةسجى كاظم علً ابو اللٌلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /72.89002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة جابر كاظم سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /72.87482016االولصباحًانثىعراقٌةدالٌا صباح ٌوسف عبدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /72.87282016االولصباحًانثىعراقٌةمروة ذٌاب عناد خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /72.81082016االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن خالوي فرج عزٌزعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /72.57282016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء سلٌم سعود مناحًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /72.44522016االولصباحًانثىعراقٌةسجى علً حسٌن علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد68

2017 /72.40682016االولصباحًانثىعراقٌةكلثوم شاكر حمٌد فنجانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد69



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /72.34482016االولصباحًانثىعراقٌةسجى علوان جري دخانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /72.19322016االولصباحًانثىعراقٌةشموس محمد عبد خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /71.99522016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء علً داود عطٌةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /71.60722016االولصباحًانثىعراقٌةغفران رحٌم سالم اسماعٌلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /71.46602016االولصباحًانثىعراقٌةنورة حمزة فارس جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /71.36202016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌر محمد وهٌب جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /70.80642016االولصباحًانثىعراقٌةرغدة عماد عبد هللا فاضلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /70.76242016االولصباحًانثىعراقٌةاالء عباس ناصر حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /70.63002016الثانًصباحًانثىعراقٌةحوراء حسٌن لفته خزعلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /70.62042016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة كامل علٌوي صحنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /70.61562016االولصباحًانثىعراقٌةمالك غازي لعٌبً مرٌهجعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /70.58162016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء عماد حمود علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /70.54482016االولصباحًانثىعراقٌةامل منصور محسن بربوتعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد82

2017 /70.47162016االولصباحًانثىعراقٌةدانٌة عادل عبد اللطٌف حموديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /70.05882016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء عبد االمٌر جهاد جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /70.03442016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة قٌس مقبل علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /69.99042016االولصباحًانثىعراقٌةوالء سلٌم هادي حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /69.90922016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك عبد الحسٌن علوان سعٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /69.75322016االولصباحًانثىعراقٌةشهد محمد سلمان محمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /69.29042016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة جمٌل حسن احمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /69.19842016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء علً نعمة غازيعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /68.74922016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم مالك حامد ناصرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد91

2017 /68.49042016االولصباحًانثىعراقٌةسناء عبد هللا مدلول رفاسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد92
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2017 /68.43082016االولصباحًانثىعراقٌةنورس محمد ثانً جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /68.16682016االولصباحًانثىعراقٌةسحر مجٌد هوٌدي لهواكعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /67.91802016االولصباحًانثىعراقٌةنور نهاد صالح عبد الجبارعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /67.85602016االولصباحًانثىعراقٌةغفران غانم احمد حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /67.81722016االولصباحًانثىعراقٌةحنان عبٌد كزار ظاهرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /67.79282016االولصباحًانثىعراقٌةلبنى داود سلٌم كمرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد98

2017 /67.62962016االولصباحًانثىعراقٌةسندي عبد هللا غرب عبد هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /67.57242016االولصباحًانثىعراقٌةبٌداء داود سلمان كدرانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد100

2017 /67.56122016االولصباحًانثىعراقٌةطٌبة صالح محمد احمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد101

2017 /67.27082016االولصباحًانثىعراقٌةسارة محمد كاظم مشلولعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد102

2017 /67.17922016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عٌفان زوٌن زاجًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد103

2017 /66.98402016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم وحٌد برهان محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد104

2017 /66.85762016االولصباحًانثىعراقٌةٌاسمٌن فرحان خلف شهابعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد105

2017 /66.69162016االولصباحًانثىعراقٌةسلوى هاشم مزٌرع ورٌشعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد106

2017 /66.51362016االولصباحًانثىعراقٌةسجى حاتم مهدي محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد107

2017 /66.20402016االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن خضٌر محمد حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد108

2017 /65.53282016االولصباحًانثىعراقٌةنور كرٌم جبار غاويعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد109

2017 /65.14282016االولصباحًانثىعراقٌةوالء حسٌن علً شلهوبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد110
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