
الدراسةسنة التخرجالمعدلالجنسالدورالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-92.5182012الدور االولأنثىعراقٌةحنان محمد طه محمد علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2013-90.6392012الدور االولأنثىعراقٌةلطٌف محمد الصمد الرحٌم عبد حنٌن عبدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2013-86.4442012الدور االولأنثىعراقٌةأحالم داوود سلمان جرٌحعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2013-85.8732012الدور االولأنثىعراقٌةتمارا شاكر ٌوسف احمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2013-85.3982012الدور االولأنثىعراقٌةهبة ولٌد شهٌد حمزة  علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2013-82.9412012الدور االولأنثىعراقٌةعلٌاء محمد علوان عبد الناصرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2013-82.82012الدور االولأنثىعراقٌةأنفال ابراهٌم عبد جلوبعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2013-81.0082012الدور االولأنثىعراقٌةهدى عزٌز خضٌري جبرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2013-80.8372012الدور االولأنثىعراقٌةهناء عبد الكاظم مخرب صحنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2013-80.6582012الدور االولأنثىعراقٌةأنغام محمد جبار زاٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2013-80.1572012الدور االولأنثىعراقٌةنورة هادي حمٌد خضٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2013-79.92012الدور االولأنثىعراقٌةسجى جبر رهٌف عكالعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2013-76.5272012الدور االولأنثىعراقٌةإٌناس سهٌل عبد هللا فٌاضعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2013-76.2092012الدور االولأنثىعراقٌةرفاه جعفر عبد الصاحب حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2013-75.8822012الدور االولأنثىعراقٌةسلوان مهدي عودة كاظم علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2013-75.5892012الدور االولأنثىعراقٌةمروة فالح خلف منشدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2013-75.2012012الدور االولأنثىعراقٌةرواء قاسم منصور عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2013-75.082012الدور االولأنثىعراقٌةصفا كاظم حسن ولًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2013-74.3032012الدور االولأنثىعراقٌةنور صباح نوري توفٌقعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2013-74.3012012الدور االولأنثىعراقٌةنور محمد حمٌد حسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2013-74.2582012الدور االولأنثىعراقٌةمرٌم احمد عبد العزٌز عبد اللطٌفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2013-74.1932012الدور االولأنثىعراقٌةرؤى حسن علً كرافةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2013-74.0362012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب سالم حرفش غالً علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة2013-73.3032012الدور االولأنثىعراقٌةآمال رمضان محمد خضٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24



الدراسةسنة التخرجالمعدلالجنسالدورالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-72.8912012الدور االولأنثىعراقٌةدٌنا خالد تعبان لفتهعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2013-72.0142012الدور االولأنثىعراقٌةدموع علً حسٌن علوان علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2013-71.12012الدور االولأنثىعراقٌةهبة حسٌن زغٌر محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2013-71.0662012الدور االولأنثىعراقٌةهدى حاتم عبود فدعوسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2013-70.6842012الدور االولأنثىعراقٌةنور جاسم محمد كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2013-70.3842012الدور االولأنثىعراقٌةسارة احمد حسٌن علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2013-70.2872012الدور االولأنثىعراقٌةرفاء عدنان عبد االمٌر توٌلًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2013-69.0312012الدور االولأنثىعراقٌةصفاء خلٌل درٌبً شحلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2013-68.572012الدور االولأنثىعراقٌةفرح عامر عبد الحسٌن محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2013-68.1962012الدور االولأنثىعراقٌةسحر علً مقبل علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2013-67.9022012الدور االولأنثىعراقٌةدالٌا إسماعٌل زغٌر قاسمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2013-67.7812012الدور االولأنثىعراقٌةدالٌا طالب منصور نجمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2013-67.6522012الدور االولأنثىعراقٌةهدى ٌاسٌن عودة عبد هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2013-67.2632012الدور االولأنثىعراقٌةآمنة عبد الرزاق حمد محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2013-66.6712012الدور االولأنثىعراقٌةحنان مكباس عبد النبً عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2013-66.1532012الدور االولأنثىعراقٌةمنى عادل ستار جهٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2013-65.7192012الدور االولأنثىعراقٌةجنان عثمان عبد مهديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2013-65.552012الدور الثانًأنثىعراقٌةمنى عبد الخالق سلطان حاويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2013-65.4522012الدور االولأنثىعراقٌةبراء اكرم سامً عبد هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2013-65.3062012الدور االولأنثىعراقٌةهند فاضل محمد عبد هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2013-64.9362012الدور االولأنثىعراقٌةزهراء علً خلف دنانةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2013-64.8842012الدور االولأنثىعراقٌةعذراء محمد عباس منصورعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة2013-64.0962012الدور االولأنثىعراقٌةحنٌن عصام سعٌد خلٌلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2013-63.32012الدور االولأنثىعراقٌةسواهد فارس عبد االمٌرمحمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة2013-63.112012الدور االولأنثىعراقٌةرؤى جلٌل نعٌم خلٌفةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2013-61.6992012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب علً ناصر حزامعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2013-61.4662012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء قحطان محمد حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2013-60.3862012الدور االولأنثىعراقٌةمها سعد فوزي كاطععلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2013-59.8922012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب رعد عبد الجلٌل عبد الكرٌمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2013-59.7912012الدور االولأنثىعراقٌةنوال رحٌم بدن صحٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2013-59.662012الدور االولأنثىعراقٌةنافلة عبد الغنً حسٌن خضٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2013-58.992012الدور الثانًأنثىعراقٌةوسن حسٌن عبد الحسٌن هاتفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2013-58.062012الدور الثانًأنثىعراقٌةمها حمٌد ناجً حسٌن علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة2013-57.5772012الدور االولأنثىعراقٌةوالء حاكم عبٌد راجًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2013-57.492012الدور الثانًأنثىعراقٌةسهى علً عبٌد صالح علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة2013-55.872012الدور االولأنثىعراقٌةلمٌاء قاسم علً عبود علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة2013-53.522012الدور الثانًأنثىعراقٌةٌسرى كامل مهدي خنٌفسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد61
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المسائٌة91.2632012/2013الدور االولأنثىعراقٌةكوثر جلوب كاظم صالح علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة90.1572012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنادٌة عبد األمٌر إبراهٌم حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة89.2792012/2013الدور االولأنثىعراقٌةإٌمان سلمان داود جاسم علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة88.352012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمروة سالم داود سلٌمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة87.52012/2013الدور االولأنثىعراقٌةشٌماء ناجً احمد محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة85.7772012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب هادي عبد حمزة حمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة84.892012/2013الدور االولأنثىعراقٌةحنٌن خلٌل عبد القادر ابراهٌم علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة83.8972012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرشا داود سلمان علوانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد8
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المسائٌة82.342012/2013الدور االولأنثىعراقٌةفرح حمدي سعٌد احمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة80.1572012/2013الدور االولأنثىعراقٌةخدٌجة صالح الدٌن عبد الحمٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة79.6942012/2013الدور االولأنثىعراقٌةهٌام داود سالم احمد علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة77.8592012/2013الدور االولأنثىعراقٌةدعاء سعد فاضل سالمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة75.7522012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسحر قاسم محمد خمٌس علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة73.4922012/2013الدور االولأنثىعراقٌةٌاسمٌن خضر رشٌد مجٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة73.4012012/2013الدور االولأنثىعراقٌةهمسة ودٌع هاشم علوان علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة72.8972012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسماح محمد ابراهٌم علوانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة72.0362012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسارة عماد عبود منصورعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة71.9592012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزهراء عبد الهادي علوان محمد علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة69.372012/2013الدور االولأنثىعراقٌةآٌات عدنان ابراهٌم محمد علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة68.6462012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب حسٌن عٌدان كاظم علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة67.8872012/2013الدور االولأنثىعراقٌةفاطمة جبار شحاذة حوٌض علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة66.2122012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمروة فالح حسن علوان علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة64.9472012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزهراء محمود مجباس محمود علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة64.4522012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب كاظم جواد مهدي علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة63,762012/2013الدور الثانًأنثىعراقٌةزٌنب نصٌر عبد الرزاقعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة62.2372012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمروة سالم علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة62.0542012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسارة رائد كاظم غرٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة62,042012/2013الدور الثانًأنثىعراقٌةدعاء صالح عبٌد كروط محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة60,342012/2013الدور الثانًأنثىعراقٌةاٌمان محمود صالح عبد هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة58.6262012/2013الدور االولأنثىعراقٌةشهد محمد زكًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة57.422012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب محمد علً عطٌةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة56,772012/2013الدور الثانًأنثىعراقٌةمرٌم فاضل احمد علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد32


