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الصباحٌة89.242002/2001االولانثىعراقٌة  لمٌاء عبد الزهرة كاظم علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة85.852002/2001االولانثىعراقٌةاسماء عباس جاسمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة83.192002/2001االولانثىعراقٌةفضٌلة رشٌد هندي علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة80.812002/2001االولانثىعراقٌةسهام محمود ولًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة79.862002/2001االولانثىعراقٌةمها محمد راشدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة79.752002/2001االولانثىعراقٌةاسماء كاظم شناوةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة78.592002/2001االولانثىعراقٌةمنال سلمان عنادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة78.362002/2001االولانثىعراقٌةمعالً محمد علً صكرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة78.292002/2001االولانثىعراقٌةنجالء عبد الهادي علً علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة78.032002/2001االولانثىعراقٌةهوازن قاسم عبٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة77.82002/2001االولانثىعراقٌةاٌمان غازي عبد هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة77.252002/2001االولانثىعراقٌةاحالم فهمً خرمٌطعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة75.242002/2001االولانثىعراقٌةهند فؤاد جهاد علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة73.252002/2001االولانثىعراقٌةبهار علً شرٌفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة73.082002/2001االولانثىعراقٌةسلٌمة خلٌف سهٌل علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة72.852002/2001االولانثىعراقٌةنضال جبار شوٌععلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة72.842002/2001االولانثىعراقٌةندى سلمان صبار علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة71.612002/2001االولانثىعراقٌةسمر عبد هللا احمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة71.322002/2001االولانثىعراقٌةلبنى عبد الغنً شكر علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة71.112002/2001االولانثىعراقٌةوفاء ذٌاب عبد الرضاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة69.982002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب حسٌن علٌويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة69.882002/2001االولانثىعراقٌةقبس عبد المهدي جوادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة69.622002/2001االولانثىعراقٌةابتهال هاشم مهدي علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة69.542002/2001االولانثىعراقٌةوفاء كرٌم جبار علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة69.522002/2001االولانثىعراقٌةانتصار كاظم جوادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة68.732002/2001االولانثىعراقٌةنجالء شاكر عوٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة68.342002/2001االولانثىعراقٌةمٌساء حسٌن داورعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة68.222002/2001االولانثىعراقٌةخٌرٌة تركً حرامًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة68.052002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب عبد العباس عبد الحسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة67.642002/2001االولانثىعراقٌةخدٌجة محمود عبد الرحمنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة67.12002/2001االولانثىعراقٌةفردوس كرٌم دهٌولعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة66.062002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب اكرم وحٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة65.972002/2001االولانثىعراقٌةنجالء ابراهٌم علٌويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة65.812002/2001االولانثىعراقٌةهناء كرٌم عبد الحسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة65.592002/2001االولانثىعراقٌةفاتن صبري عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة65.472002/2001االولانثىعراقٌةهند طارق هاشمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة64.942002/2001االولانثىعراقٌةاكتفاء صبٌح بردانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة64.732002/2001االولانثىعراقٌةتغرٌد جابر مطٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة64.552002/2001االولانثىعراقٌةصبا محسن مهديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة64.212002/2001االولانثىعراقٌةعامرة عبٌد كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة63.332002/2001االولانثىعراقٌةهٌفاء هادي محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة62.842002/2001االولانثىعراقٌةورقاء جودي كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة60.832002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء خضٌر عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة60.82002/2001االولانثىعراقٌةسماهر ستار سعدون علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة58.422002/2001الثانًانثىعراقٌةاٌناس فٌصل مزعلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة58.122002/2001االولانثىعراقٌةهند ناصر ساٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد46
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المسائٌة87.972002/2001االولانثىعراقٌةاالء شوقً عبد الباقً علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة82.32002/2001االولانثىعراقٌةاسراء ابراهٌم كاملعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة80.772002/2001االولانثىعراقٌةفاطمة عبد الحسٌن جمعهعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة77.52002/2001االولانثىعراقٌةاٌمان عٌسى عناد علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة77.412002/2001االولانثىعراقٌةشذى خلف عبد الكاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة77.332002/2001االولانثىعراقٌةلمٌاء صاحب مشكورعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة75.352002/2001االولانثىعراقٌةفردوس محمد ناصرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة73.212002/2001االولانثىعراقٌةرجاء خلف محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة73.012002/2001االولانثىعراقٌةهند خلٌل حمٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة71.812002/2001االولانثىعراقٌةمزدلفة مجٌد اسماعٌلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة70.172002/2001االولانثىعراقٌةنادٌة موفق علوانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة70.112002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء مطشر جبرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة69.862002/2001االولانثىعراقٌةسهاد حمٌد حلبوصعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة68.442002/2001االولانثىعراقٌةعاتكة غالب عبد الرزاقعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة68.132002/2001االولانثىعراقٌةخمائل علً حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة67.422002/2001االولانثىعراقٌةاروى خالد محمد عٌسىعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة65.842002/2001االولانثىعراقٌةسهاد عبد الستار عبدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة65.692002/2001االولانثىعراقٌةهناء مراد عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة65.612002/2001الثانًانثىعراقٌةسحر عادل رحٌمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة65.522002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء عبد الرحمن علٌويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة64.762002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء محمد عزٌزعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة64.572002/2001االولانثىعراقٌةلمى ٌوسف محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة64.182002/2001االولانثىعراقٌةاٌمان راضً سعٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة632002/2001االولانثىعراقٌةجنان عصفور عبدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24
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المسائٌة632002/2001االولانثىعراقٌةعذراء اسماعٌل حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة62.282002/2001الثانًانثىعراقٌةاٌناس مالك جابرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة62.252002/2001االولانثىعراقٌةمنتهى احمد زكً علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة62.192002/2001االولانثىعراقٌةهناء خلٌل خلفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة61.752002/2001االولانثىعراقٌةفرقد عبد الهادي كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة61.292002/2001الثانًانثىعراقٌةنجالء احمد رضاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30


