
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

84.72008/2009االولانثىعراقٌةنضال فاضل عبد شالل العامريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

84.062008/2009االولانثىعراقٌةأسماء حمود ٌونس خلفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

81.322008/2009االولانثىعراقٌةسجى ولٌد اسماعٌل  ابراهٌم المعموريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

81.262008/2009االولانثىعراقٌةانوار خٌري امٌن حامد  عطار باشا علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

79.552008/2009االولانثىعراقٌةمروة ابراهٌم جابر عبٌد العانًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

77.752008/2009االولانثىعراقٌةاٌمان احمد عبد هللا علٌوي الجنابًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

77.342008/2009االولانثىعراقٌةاسراء ضٌاء بدر مهدي الحدادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

77.082008/2009االولانثىعراقٌةدعاء ابراهٌم حمزة سلمان البٌاتًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

76.462008/2009االولانثىعراقٌةنهى نعمة رشٌد  خلف الشمريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

74.652008/2009االولانثىعراقٌةسارة عبد الوهاب اسماعٌل حسون المعٌنًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10

74.632008/2009االولانثىعراقٌةوالء عبد الرزاق فاضل جاسم العزاويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد11

72.032008/2009االولانثىعراقٌةمروة ماجد عبد الرزاق عبد الفتاح الربٌعًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

71.82008/2009االولانثىعراقٌةمٌساء رٌاض عباس حمادي الحسٌناويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

70.952008/2009االولانثىعراقٌةانعام خلٌل بكري عبد الرزاق الكبٌسًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

70.392008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب ابراهٌم محمد داوي المعموريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

69.292008/2009االولانثىعراقٌةندى عادل علٌوي مخلف التكرٌتًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

69.172008/2009االولانثىعراقٌةسهى هاشم نعٌم عبدهللا السوٌعديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

68.962008/2009االولانثىعراقٌةامال حسٌن حمد  رجا لجبوريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

68.72008/2009االولانثىعراقٌةسارة حمودي عبد خمٌس الزبٌديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

68.092008/2009االولانثىعراقٌةاسماء فالح سلمان  فرحان الشافعًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

66.962008/2009االولانثىعراقٌةرنا صبٌح شرموط عبد الكرطانًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

66.642008/2009االولانثىعراقٌةحنان فاضل حسن فارس العامريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

64.572008/2009الثانًانثىعراقٌةنبراس قاسم عبد المحسن غراب الجنابًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

63.842008/2009الثانًانثىعراقٌةاٌناس طه محمد حبٌب العٌثاويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24
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63.12008/2009االولانثىعراقٌةحوراء غالب كاظم سالمة البوعلًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

62.822008/2009االولانثىعراقٌةنبوء مزعل جواد جالً الربٌعًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

62.522008/2009االولانثىعراقٌةازهار اكرم جواد عبد الكاظم السعٌديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

61.522008/2009الثانًانثىعراقٌةوفاء جدعان سلٌمان شرٌفًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

61.32008/2009االولانثىعراقٌةانتصار عباس عبد السادة عبدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

60.362008/2009االولانثىعراقٌةهبة اسماعٌل عبد عباس المحٌاويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30

59.782008/2009الثانًانثىعراقٌةرنا عبد المنعم عبد الواحد اعوٌد الشوٌلًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد31

58.822008/2009الثانًانثىعراقٌةشٌماء عبد الزهرة نعٌمة عبٌد الحسٌناويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد32

58.652008/2009الثانًانثىعراقٌةرقٌة صفاء محمد علً كاظم الجبوريعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد33

58.632008/2009الثانًانثىعراقٌةاسراء قاسم محمود عبد الرضا الجمٌلًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد34

58.312008/2009الثانًانثىعراقٌةحنان حسٌن عجٌل كاطع التمارعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد35

58.142008/2009الثانًانثىعراقٌةسالً حمزة خضٌر عباس الطائًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد36

58.052008/2009الثانًانثىعراقٌةزهراء عبٌد كاطع كاظم الدلٌمًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد37

57.872008/2009الثانًانثىعراقٌةرٌم هادي مشعان ابراهٌم القٌسًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد38

56.262008/2009الثانًانثىعراقٌةزٌنب عبد الرسول هادي عبد الرحٌم علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد39

55.52008/2009الثانًانثىعراقٌةرحمة صفوان كمال جٌل العانًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد40


