
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

مسائ86.792001/2000ًاالولانثىعراقٌةامل كاظم زوٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

86.472001/2000االولانثىعراقٌةانعام مكً عزٌزعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

85.252001/2000االولانثىعراقٌةاٌناس فلٌح خالوي علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

83.112001/2000االولانثىعراقٌةبشائر عدنان علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

82.932001/2000االولانثىعراقٌةعلٌاء خالد بشٌر علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

81.292001/2000االولانثىعراقٌةرجاء حماد سلٌمانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

78.652001/2000االولانثىعراقٌةنازك عبد الكرٌم نوحعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

78.422001/2000االولانثىعراقٌةذكرى غالم كرم هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

77.812001/2000االولانثىعراقٌةالهام هاشم عزٌزعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

77.152001/2000االولانثىعراقٌةامل هالل محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10

77.122001/2000االولانثىعراقٌةهند علً محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد11

77.062001/2000االولانثىعراقٌةهٌفاء مراد طخاخعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

76.962001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء جهاد محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

76.392001/2000االولانثىعراقٌةاسراء صادق شاللعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

76.252001/2000االولانثىعراقٌةساهرة محمود ولًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

مسائ76.212001/2000ًاالولانثىعراقٌةكامران محمد دروٌشعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

75.922001/2000االولانثىعراقٌةوالدة ثامر حسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

74,992001/2000االولانثىعراقٌةاحالم عباس حمٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

74.832001/2000االولانثىعراقٌةافتخار ناوي عوادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

74.612001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء عباس قاسمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

74.342001/2000االولانثىعراقٌةمنال علً هاشمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

74.322001/2000االولانثىعراقٌةرباب ٌاسٌن علوانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

74.182001/2000االولانثىعراقٌةفرات حسن جالبعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

74.022001/2000االولانثىعراقٌةغصون مطشر كاطععلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

73.852001/2000االولانثىعراقٌةنسرٌن ثجٌل شوايعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

73.632001/2000االولانثىعراقٌةلبنى عبد الواحد محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

72.922001/2000االولانثىعراقٌةوجدان راهً عذابعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

72.82001/2000االولانثىعراقٌةرشا هادي دحام علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

72.42001/2000االولانثىعراقٌةسمر عبد هللا محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

72.192001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء حسن عوادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30

مسائ71.972001/2000ًاالولانثىعراقٌةمٌسون عبدهللا موسىعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد31

71.722001/2000االولانثىعراقٌةغفران خٌري عسكرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد32

مسائ71.592001/2000ًاالولانثىعراقٌةمرفت نواف عبودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد33

71.512001/2000االولانثىعراقٌةرنا شاكر علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد34

مسائ71.432001/2000ًاالولانثىعراقٌةنور هشام عبودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد35

مسائ71.312001/2000ًاالولانثىعراقٌةشروق نجاح مشكورعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد36

71.322001/2000االولانثىعراقٌةغفران غائب حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد37

70.622001/2000االولانثىعراقٌةحنان حسن ٌاسرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد38

70.542001/2000االولانثىعراقٌةفلاير حسن ٌاسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد39

70.462001/2000االولانثىعراقٌةزٌنب جبار جٌادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد40

70.322001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء حسن حمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد41

70.212001/2000االولانثىعراقٌةزٌنب عبد احمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد42

70.152001/2000االولانثىعراقٌةمآب خالد هاشمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد43

70.142001/2000االولانثىعراقٌةكوثر جبر عبدهللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد44

70.072001/2000االولانثىعراقٌةخلود عبد الكرٌم خلٌفةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد45

مكرر70.072001/2000االولانثىعراقٌةزٌنب لطٌف عبد الرسولعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد46

69.882001/2000االولانثىعراقٌةعادلة عادل عبد الحسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد47

69.672001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء خلٌل حمٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد48
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69.342001/2000االولانثىعراقٌةدولت عثمان محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد49

69.262001/2000االولانثىعراقٌةآراس غاٌب شحاذةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد50

69.192001/2000االولانثىعراقٌةخلود احمد خزعلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد51

مسائ69.112001/2000ًاالولانثىعراقٌةزٌنب قحطان محمد صادقعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد52

68.872001/2000االولانثىعراقٌةابتسام هادي مانععلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد53

68.812001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء عبد الخالق عبد الرضاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد54

68.762001/2000االولانثىعراقٌةاٌمان جابرعباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد55

68.422001/2000االولانثىعراقٌةرجاء جبر علٌويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد56

68.332001/2000االولانثىعراقٌةساجدة عبد الحمٌد جاسمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد57

67.892001/2000االولانثىعراقٌةانتصار صبٌح حشٌشعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد58

67.72001/2000االولانثىعراقٌةهدى علً حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد59

67.532001/2000االولانثىعراقٌةفاتن شكر محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد60

67.162001/2000الثانًانثىعراقٌةبشرى فوزي عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد61

67.12001/2000االولانثىعراقٌةشذى عباس حنونعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد62

67.012001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء صبر علوانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد63

66.872001/2000االولانثىعراقٌةاٌمان غائب حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد64

66.752001/2000االولانثىعراقٌةوفاء جبار علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد65

66.492001/2000االولانثىعراقٌةرفاه لواء طالبعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد66

66.32001/2000االولانثىعراقٌةمرٌم حمزة والًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد67

66.152001/2000االولانثىعراقٌةلمٌاء رٌسان شنٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد68

65.622001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء جاسم صالحعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد69

مكرر65.622001/2000االولانثىعراقٌةلمٌاء هاشم دوشًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد70

65.472001/2000الثانًانثىعراقٌةمٌعاد كاظم حسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد71

65.462001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء ٌاسٌن حبٌبعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد72
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64.792001/2000االولانثىعراقٌةلقاء خضٌر عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد73

64.522001/2000االولانثىعراقٌةجنان حمٌد حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد74

64.372001/2000االولانثىعراقٌةمٌساء محسن سوٌلمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد75

63.92001/2000الثانًانثىعراقٌةنقاء كامل كرٌمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد76

63.872001/2000االولانثىعراقٌةعائشة محمد عارفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد77

مسائ63.172001/2000ًاالولانثىعراقٌةخنساء منسً ٌاسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد78

مسائ63.12001/2000ًاالولانثىعراقٌةاالء غالً عطٌةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد79

62.852001/2000االولانثىعراقٌةرغد جاسم شوٌطعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد80

62.82001/2000الثانًانثىعراقٌةوفاء حنش بجايعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد81

مسائ62.792001/2000ًاالولانثىعراقٌةسحر عبد العالً سعدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد82

مسائ62.572001/2000ًالثانًانثىعراقٌةاٌناس قاسم محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد83

مسائ62.32001/2000ًاالولانثىعراقٌةنجالء عباس مجٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد84

مسائ62.242001/2000ًاالولانثىعراقٌةنهلة عبد الرضا حسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد85

62.12001/2000االولانثىعراقٌةضحى رٌسان حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد86

61.852001/2000االولانثىعراقٌةمنتهى خٌر هللا مرادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد87

61.752001/2000االولانثىعراقٌةاسماء محمد عبودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد88

61.692001/2000الثانًانثىعراقٌةابتهال محمد حنشعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد89

61.652001/2000االولانثىعراقٌةهدى محمد حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد90

61.212001/2000الثانًانثىعراقٌةكولشان سٌف الدٌن صالح الدٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد91

60.712001/2000الثانًانثىعراقٌةوسن عبد غالبعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد92

60.452001/2000الثانًانثىعراقٌةٌسرى عودة سالمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد93

59.882001/2000الثانًانثىعراقٌةسمٌعة مالك ردامعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد94

مسائ59.462001/2000ًاالولانثىعراقٌةضحى زهٌر محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد95

58.92001/2000الثانًانثىعراقٌةنجالء علً زٌدانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد96



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

58.022001/2000الثانًانثىعراقٌةابتهال مهدي محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد97

57.882001/2000الثانًانثىعراقٌةاحالم محمد كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد98


