
 (انصباحيت         ) اندراصاث –الدور     الثاني        (2012/2013)لسنة  (علوم القرآن الكرين            )قائمة خرجيي قسن 

 

 

حيدر عبد انزهرة هادي . د.و.         نظيًت كريى صكر                                           عباس جبار شرهاٌ                                                    أ

           يضؤول انقضى                                                        يدقق                                                          رئيش قضى عهوو انقرآٌ انكريى 

 

 

كاظى كريى رضا  . د.غضاٌ عبد صانح                                                أ. د.و.احًد حًزة خهيف                                             أ. و.   و

       يدير انتضجيم                                          يعاوٌ انعًيد نشؤوٌ انطهبت وانتضجيم                                                 انعًيد 

 

سنة التخرج  التقدٌرالمعدل  الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً  القسمالكلٌة الجامعة ت 
صحة صدور االعدادٌة 

 اوالمعهد

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 جــــٌد 73.454 الثانًانثى عراقٌة   حبٌبرنا عبد الرزاق حسٌن القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .1

انتظار صحة الصدور    2012/2013 جٌد 72.519 الثانًذكر عراقً   عبد هللاأسامة عبد السالم محمد القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .2

 انتظار صحة الصدور  2012/2013 متوسط 63.803 الثانًانثى عراقٌة  رقٌة خلٌفة الزم خلف الساعدي القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .3

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 62.899 الثانًذكر عراقً  محمد خالد إبراهٌم سعٌد شكرجً القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .4

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 62.233 الثانًذكر عراقً  علً حامد علً حمد المحمدي القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .5

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 62.124 الثانًذكر عراقً  محمد عباس محمد محسن السعدانً القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .6

 انتظار صحة الصدور   2012/2013 متوسط 61.456 الثانًذكر عراقً   صباحفاضل سعدي حنظل القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .7

 انتظار صحة الصدور   2012/2013 متوسط 61.209 الثانًذكر عراقً  عبد أحمد شكر محمود الزوبعً القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .8

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 متوسط 60.867 الثانًذكر عراقً   المحمديسامً عباس عبد مصلح القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .9

انتظار صحة الصدور   2012/2013 مقبول 59.981 الثانًذكر عراقً  عمر عبد الرزاق محمد حسن العسكري القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .10

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 مقبول 59.764 الثانًذكر عراقً  عوٌدمحمد سعدي محمد   القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .11

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 مقبول 59.687 الثانًانثى عراقٌة  محمدابتهال محمود عبد الكاظم  القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .12

 نؤٌد صحة الصدور  2012/2013 مقبول 57.489 الثانًذكر عراقً  إبراهٌم خضٌر عبٌد محمود الجنابً القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .13

 انتظار صحة الصدور   2012/2013 مقبول 55.755 الثانًانثى عراقٌة  محمودآمال علً جبارة  القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .14

 انتظار صحة الصدور   2012/2013 مقبول 55.143 الثانًذكر عراقً  اٌمن حمدي فهد محمد الكبٌسً القرآن الكرٌم  ابن رشد  بغداد   .15


