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94.67442018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةالباقً عبد الواحد عبد علً اٌمانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد1

94.47962018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعٌثل كرٌم فرحان سرورالقرآن علومبنات التربٌةبغداد2

93.27242018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةشراد علً زبون املالقرآن علومبنات التربٌةبغداد3

91.29082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد عباس الزهرة عبد علٌاءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد4

91.06862018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةواٌد سٌف عطٌة غفرانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد5

89.27602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل حسٌن قاسم بانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد6

89.14082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان فٌاض ٌوسف نورالقرآن علومبنات التربٌةبغداد7

87.91402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس خزعل عدنان اشواقالقرآن علومبنات التربٌةبغداد8

87.41842018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحٌبس سلمان علً فاطمةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد9

87.22762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةطنش عباس جاسم لقاءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد10

86.96522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزناد محمد عباس زٌنةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد11

85.87842018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان فٌصل ثامر انوارالقرآن علومبنات التربٌةبغداد12

85.76802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس محمود محمد مروةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد13

85.65882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل ابراهٌم خلٌل والءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد14

84.80642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةطامً علٌوي سعدون العذراء مرٌمالقرآن علومبنات التربٌةبغداد15

84.77482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح شحاذة حسٌن زٌنةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد16

83.72042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً خلف غالب سارةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد17

82.70882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر محمد جاسم حنٌنالقرآن علومبنات التربٌةبغداد18

82.13082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود فاضل سامً سارةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد19

81.55882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد غازي خالد مهاالقرآن علومبنات التربٌةبغداد20
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81.29042018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةدغموث سهر عبٌد والءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد21

81.10482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم نصٌف احمد هدىالقرآن علومبنات التربٌةبغداد22

80.40682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن كرٌم فٌصل زهراءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد23

79.91282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف موسى صادق اٌةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد24

79.86882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةغالً خلٌف رحمن زهراءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد25

79.37482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة سالم جبر عادل زٌنبالقرآن علومبنات التربٌةبغداد26

78.62082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر سمٌر هدىالقرآن علومبنات التربٌةبغداد27

78.33802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةبرغوث فانوس قاسم سارةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد28

78.27522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم عالء صباالقرآن علومبنات التربٌةبغداد29

78.18642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد محمود صباح نورالقرآن علومبنات التربٌةبغداد30

77.65522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشم حسن حبٌب اسماءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد31

77.48322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمٌد عٌدان محمد نادٌةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد32

77.12282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمراد الرزاق عبد الوهاب عبد رٌامالقرآن علومبنات التربٌةبغداد33

76.90322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف حمودي مولود رانٌاالقرآن علومبنات التربٌةبغداد34

76.84722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جلٌل فرمان اسماعٌل اسماءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد35

76.65802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف جبر الحسٌن عبد خدٌجةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد36

76.47892018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدٌوي كرٌم حسن اثمارالقرآن علومبنات التربٌةبغداد37

76.15522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب ابراهٌم دعاءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد38

75.88522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل منذر شروقالقرآن علومبنات التربٌةبغداد39

75.86082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل جمال دعاءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد40

75.66162018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم سعد رقٌةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد41

75.06522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان فرحان رٌسان اٌمانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد42
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74.89562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن خالد هالةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد43

74.17202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم ضٌاء االءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد44

74.14402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود سعد حنٌنالقرآن علومبنات التربٌةبغداد45

73.83042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة ستار محمد فرحالقرآن علومبنات التربٌةبغداد46

73.64202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدن جلٌب عطا نورالقرآن علومبنات التربٌةبغداد47

73.35322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدوي سرٌح محسن بتولالقرآن علومبنات التربٌةبغداد48

72.66842018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد مكحول عاٌد زبٌدةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد49

72.40602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرخٌت كزار الرزاق عبد زٌنبالقرآن علومبنات التربٌةبغداد50

72.40122018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه احمد شهاب زهراءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد51

71.97682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم امٌر محمد رؤىالقرآن علومبنات التربٌةبغداد52

71.62162018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون الحسٌن عبد هادي نسرٌنالقرآن علومبنات التربٌةبغداد53

71.58602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمخلف حسٌن احمد رٌمالقرآن علومبنات التربٌةبغداد54

71.47002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان الرزاق عبد زٌاد سارةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد55

71.27802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعوٌد محمد جاسم ازهارالقرآن علومبنات التربٌةبغداد56

70.37842018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد سلمان عادل بشرىالقرآن علومبنات التربٌةبغداد57

70.07402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌدان  علً حمٌد زمنالقرآن علومبنات التربٌةبغداد58

70.00602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة مظلوم مهدي صالح رٌامالقرآن علومبنات التربٌةبغداد59

69.59762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان كاظم جواد زهراءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد60

69.05602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهذال عزٌز علً مرٌمالقرآن علومبنات التربٌةبغداد61

68.94242018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد شكر الكرٌم عبد رانٌةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد62

68.87682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجرس عبٌد صالح دعاءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد63

68.79362018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن خلف مؤٌد جٌالنالقرآن علومبنات التربٌةبغداد64
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68.70802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف جبر شمخً سعادالقرآن علومبنات التربٌةبغداد65

68.12122018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة حسٌن رعد بسمةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد66

67.69682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي عودة حسام رناالقرآن علومبنات التربٌةبغداد67

67.60682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي محمد تباركالقرآن علومبنات التربٌةبغداد68

67.29962018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةراضً كرٌم محمد ضحىالقرآن علومبنات التربٌةبغداد69

65.27042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعجٌل حمٌد رائد اٌمانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد70

64.52602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون رشٌد كرٌم شٌماءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد71

64.25782018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمولى طعمة حامد حنٌنالقرآن علومبنات التربٌةبغداد72

64.01202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌازع سالم جبار اباءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد73

64.00522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصحٌن كرٌم رعد زٌنبالقرآن علومبنات التربٌةبغداد74

63.75642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مسعد عظٌم سارةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد75

63.48902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا عبد نجم بانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد76

62.74062018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمزهر حامد عٌدان منارالقرآن علومبنات التربٌةبغداد77

62.54162018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجرو صبر محمد هبةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد78

62.26562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود ابراهٌم خلٌل سندسالقرآن علومبنات التربٌةبغداد79

61.43382018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس مجٌد لٌث فاطمةالقرآن علومبنات التربٌةبغداد80

61.09662018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جعفر خالد غفرانالقرآن علومبنات التربٌةبغداد81

60.18352018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان الزهرة عبد جبار زهراءالقرآن علومبنات التربٌةبغداد82

59.45832018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةثجٌل حمدان الزهرة عبد نضالالقرآن علومبنات التربٌةبغداد83

58.69642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمذكور جبار عباس رسلالقرآن علومبنات التربٌةبغداد84

58.06122018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةموزان حسن رحٌم لٌلىالقرآن علومبنات التربٌةبغداد85

57.22512018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفنجان الواحد عبد رضا محمد نورالقرآن علومبنات التربٌةبغداد86
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56.70302018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعودة حسن ولٌد شهدالقرآن علومبنات التربٌةبغداد87


