
 
 

 ( األول )الدور1122/1121العام الدراسي   علوم القرآن الكريم اسماء الخريجين قسم

 / كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية  الصباحية الدراسات

الدور الذي  الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت
نجح فيه 
 الطالب

 صحة صدور االعدادية  سنة التخرج التقدير  المعدل

 ثبت صحة الصدور   1122/1121 امتياز  326,29 األول  ذكر  عراقي  قصي محمود نجم خلف القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .2

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  776382 األول أنثى  عراقية  وسن علي  خميس حمادي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  786831 األول ذكر  عراقي  علي رضا سلمان  حمد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .9

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  7,68,2 األول ذكر  عراقي  حيدر عامر قاسم احمد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  7,6481 األول أنثى  عراقية  بيداء كريم سرحان ماضي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .5

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  ,74681 األول ذكر  عراقي  علي هادي خليل بكر  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  746444 األول أنثى  عراقية  ريم جاسم صالح علي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  7461,7 األول ذكر  عراقي  تيسير عبد الجليل امان  مهدي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .7

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  746113 األول ذكر  عراقي  مصطفى محمد فرج عطية  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .3

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  796373 األول أنثى  عراقية  سوسن نجم عبد هللا نجم القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .21

 صحة الصدور ثبت 1122/1121 جيد جدا  796871 األول ذكر   عراقي  محمد احمد علوان غريب  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .22

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  796,91 األول أنثى  عراقية  نسيم ظاهر حبيب امين  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .21

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  ,79658 األول ذكر  عراقي  وسام كاظم حلبوص هجول  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .29

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  7969,3 األول أنثى  عراقية  منتهى فرج حسن علي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .24

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  796155 األول ذكر  عراقي  عبد الحافظ سعد حميد نايف القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .25

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  796184 األول أنثى  عراقية  هيام خضر عباس حسين  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,2

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  716791 األول ذكر  عراقي  احمد فوزي محسن فيصل  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .28

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  716,33 األول أنثى  عراقية  االء محمد حسين عبد الرضا  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .27

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  ,71648 األول أنثى  عراقية  شيماء سعدون جدوع كريم  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .23

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  716144 األول أنثى  عراقية  الرا خالد صخي سلومي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  726395 األول أنثى  عراقية  ايمان حمزة هاشم حمزة القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .12

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  ,72655 األول ذكر  عراقي  احمد حمزة سلوم حمادي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .11



 
 

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  716374 األول أنثى  عراقية  سارة قاسم علي محمد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .19

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  716381 األول ذكر  عراقي  عبد الرحمن كريم حسين سعيد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .14

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد جدا  ,71681 األول ذكر  عراقي  ناطق حمزة برهوص خنيفر عبود  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  716511 األول أنثى  عراقية  نورا اياد الياس عيدان  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,1

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد جدا  716441 األول أنثى  عراقية  لبنى خالد عبد هللا حسن  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .18

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 836552 األول ذكر  عراقي  ابراهيم علي هاشم صالح  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 836441 األول أنثى  عراقية  زينب محمد شياع محي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 836493 األول أنثى  عراقية  رغدة مهدي خضير حسن القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .91

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 836918 األول أنثى  عراقية  تقوى فائق حميد محمد جواد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .92

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 876834 األول ذكر  عراقي  مجيد صابر مزعل عبود  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .91

 الصدور ثبت صحة 1122/1121 جيد 876,11 األول أنثى  عراقية  هد جياد نوالء كريم  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .99

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 876197 األول أنثى  عراقية  هدى علي جواد كاظم  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .94

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 886318 األول ذكر  عراقي  ر عليوي ليلو محمد خض القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .95

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 886819 األول أنثى  عراقية  غادة سامي مطلك محمد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,9

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 8869,1 األول أنثى  عراقية  شيماء طاهر جاسم نصيف القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .98

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 8861,8 األول ذكر  عراقي  سعد احمد خالد حسن  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .97

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 8,6,11 األول ذكر  عراقي  محمد عبد الستار سلوم احمد القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .93

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 8,6121 األول ذكر  عراقي  حيدر بشير هاشم خضير القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 8,6294 األول أنثى  عراقية  صابرين منير زامل حمود  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .42

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 8563,1 األول ذكر  عراقي  سياد علي خلف  جميل القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 856751 األول أنثى  عراقية  سلوى حمزة هاشم حمزة القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .49

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 856719 األول أنثى  عراقية  رونق فرحان خلف خضير القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .44

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 856,75 األول أنثى  عراقية  دعاء كريم عباس موسى  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .45

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 856229 األول أنثى  عراقية  يسرى نزار جواد محسن  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,4

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 856124 األول ذكر  عراقي  حسين علي صادق علي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 846387 األول أنثى  عراقية  لمياء حبيب كاظم حسب هللا  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .47

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد 846598 األول أنثى  عراقية  االء كاظم  حسن  علي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .43

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 846494 األول ذكر  عراقي  ضياء عبد الواحد خضير حسين  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .51

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد 896,87 األول أنثى  عراقية  اميرة جابر مطر طاهر  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .52



 
 

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 896,22 األول أنثى  عراقية  وفاء حسين موسى محمد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 896591 األول ذكر  عراقي  باسل محمد عجيل حبيب  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .59

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 896512 األول ذكر  عراقي  يكان دف دعباس جليل ها القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .54

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 896248 األول أنثى  عراقية  عيدان نيشتمان حميد داود  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .55

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد ,81633 األول ذكر  عراقي  ربيع عبد الهادي مصباح عنبر  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,5

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 816895  األول ذكر  عراقي  عباس علي حسين سهير  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .58

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد 816,43 األول ذكر  عراقي  محمد فاضل نجم  عبد هللا  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .57

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد ,81654 األول ذكر  عراقي  صباح حسن علي حسن  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .53

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 816959 األول ذكر  عراقي  محمد حليم  حسن عبد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .1,

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 816292 األول أنثى  عراقية  دنيا محمود حسن هالل  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .2,

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 8161,9 األول ذكر  عراقي  هشام طه محمد علي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .1,

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 826739 األول ذكر  عراقي   هادي  علي غيث عبد الرزاق القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .9,

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 826729 األول أنثى  عراقية  بشرى حمود رحيمة الزم  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .4,

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد 826,11 األول أنثى  عراقية  مروة فايض عبود خنجر  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .5,

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 826574 األول أنثى  عراقية  هند جواد رجيو ربيع  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,,

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد 826551 األول ذكر  عراقي  ليث غازي سهيل نجم خميس  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 826411 األول أنثى  عراقية  هند ياسر محمد عليوي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .7,

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 826218 األول ذكر  عراقي  حسين خميس مخلف حاجم  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .3,

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد ,81689 األول أنثى  عراقية  دعاء رحيم شلتاغ مطر حسين  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد 816281 األول ذكر  عراقي  ثامر كريم حسن علي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .82

 صحة الصدورلم ترد  1122/1121 جيد 816153 األول ذكر  عراقي  قصي ياسين محمد خليل  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  36341, األول ذكر  عراقي  حسين عبد علي عزيز  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .89

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  ,3692, األول ذكر  عراقي  محمد غانم رويش صفر القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .84

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  76387, األول أنثى  عراقية  سارة حاتم طه حسن القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .85

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  76839, األول ذكر  عراقي  محمد عواد فهد هراط  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,8

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  ,76,4, األول أنثى  عراقية  شيماء علي عباس صالح  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  76552, األول أنثى  عراقية  دعاء سلمان خزعل مهدي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .87

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  86354, األول أنثى  عراقية  رسل عباس علي جعفر  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .83

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  86859, األول ذكر  عراقي   حصادق كامل صغير فال القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .71



 
 

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  86459, األول أنثى  عراقية  زينب يوسف علي حسين محمد القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .72

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  ,8694, األول ذكر  عراقي  احمد ساجت جاسم صالح  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .71

 صحة الصدورثبت  1122/1121 متوسط  86128, األول ذكر  عراقي  امجد هاشم جواد محمد علي  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .79

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  86124, األول أنثى  عراقية  بتول جواد كاظم سوادي حسن القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .74

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  6342,, األول ذكر  عراقي  مهند حامد نجم خلف  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .75

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  68,1,, األول ذكر عراقي  وعد سعد عبد عون رعد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,7

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  6811,, األول ذكر  عراقي  حسين بشار صبري عباس  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .78

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  6519,, األول ذكر  عراقي  هاني طعمة مولى حسين  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .77

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  61,8,, األول ذكر  عراقي  مرتضى شهيد عبد الحسن سعيد  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .73

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  6112,, األول ذكر  عراقي  عليسعيد ابراهيم عيسى  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  56852, األول ذكر  عراقي  ابراهيم عبد االمير هادي غاوي القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .32

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  56139, األول أنثى  عراقية  هبة ابراهيم عباس حسين القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  963,7, األول ذكر  عراقي  حمود حاصود نازول دوشان القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .39

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  96295, األول ذكر  عراقي  مناضل عباس فياض عباس القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .34

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  16594, األول أنثى  عراقية  رغد خميس حسن جاسم القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .35

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  16971, األول أنثى  عراقية  روان علي مالك حميد القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .,3

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  16198, األول ذكر  عراقي  مهنا عطية نصيف  جاسم  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .38

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  16129, األول ذكر  عراقي  حامد عبد الستار حسن محمود  القران الكريم  ابن رشد  بغداد   .37
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