
سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2014-90.592015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة صفاء شاكر محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد1

2014-87.942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةأنس عودة جبار كرمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد2

2014-87.1072015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان لؤي عبد الوهاب محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد3

2014-85.9582015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء حامد عبد عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد4

2014-83.4662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةختام عبٌد مرزة عطٌةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد5

2014-83.122015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان قٌس قاسم جابرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد6

2014-82.5842015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدالٌا فاضل عباس خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد7

2014-81.4812015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاستبرق محسن سالم كٌطانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد8

2014-81.1282015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌناس عارف حبٌب حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد9

2014-81.0712015االولالصباحٌةانثىعراقٌةورود فوزي محمد فرحانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد10

2014-80.8022015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسٌل سعدون غٌالن مكطوفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد11

2014-80.4642015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحاب نعٌم سحاب مطرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد12

2014-78.1942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء علً عبٌد علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد13

2014-77.9382015االولالصباحٌةانثىعراقٌةازهار حمٌد عبد عبد هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد14

2014-77.912015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهٌفاء فالح حسن محمد علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد15

2014-77.7932015االولالصباحٌةانثىعراقٌةبراق كرٌم مطر داوودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد16

2014-77.5452015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنان طالب علً عبد الرحمنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد17

2014-77.1932015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌان حمزة رضا عزٌزعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد18

2014-76.7972015االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح سعد جمٌل شبٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد19

2014-76.3962015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشا علً حسٌن سٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد20

2014-76.0582015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم كرٌم مطشر غٌالنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد21

2014-75.9182015االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران علً حسٌن مالحعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد22

2014-75.722015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب خلٌل نعمة حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد23

2014-75.7092015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم عبدالرزاق شاكر محمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد24
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2014-75.4452015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء عواد سلمان فدعمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد25

2014-75.2032015االولالصباحٌةانثىعراقٌةألق عادل رسن حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد26

2014-74.1342015االولالصباحٌةانثىعراقٌةآالء حسٌن عٌدان سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد27

2014-74.0642015االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌاسمٌن نعمة فٌاض سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد28

2014-73.5062015االولالصباحٌةانثىعراقٌةلٌلى عبد عودة مهديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد29

2014-73.392015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاستبرق احمد كاظم جلوبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد30

2014-73.3712015االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌسرى أبوٌض ماٌح هاللعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد31

2014-73.3042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمر لفته غاٌب مدافرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد32

2014-73.2472015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى شاكر نعمة الزمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد33

2014-73.1092015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرقٌة سعد هلول شحلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد34

2014-71.9982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشروق مهدي جمٌل غانمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد35

2014-71.5532015االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌاقوتة حمٌد حسن محمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد36

2014-71.2682015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل مخلف جواد زغٌرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد37

2014-70.9882015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمات سعد عبد الحسٌن ناصرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد38

2014-70.9652015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة ماجد محسن موٌلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد39

2014-70.8892015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور خزعل غٌالن هٌجلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد40

2014-70.7432015االولالصباحٌةانثىعراقٌةانوار شاكر محمود علوانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد41

2014-70.4532015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام محمد راضً محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد42

2014-70.3752015االولالصباحٌةانثىعراقٌةبراء حٌدر عبد احمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد43

2014-69.1332015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌماء عبداللطٌف حاٌف سمٌرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد44

2014-69.1162015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة عبد الوهاب داود سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد45

2014-68.9932015االولالصباحٌةانثىعراقٌةغٌداء ٌحٌى عبدالكرٌم جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد46

2014-68.6942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحال حمٌد عاشور شامًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد47

2014-68.4592015االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى كرٌم شنٌشل مجونًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد48
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2014-68.2522015االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌرة خضر دعٌرفهدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد49

2014-68.0082015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزمن علً عكار مهوسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد50

2014-67.8732015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرغد احمد حمزة عبدهللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد51

2014-67.6012015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور محمد صالح الدٌن رؤوفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد52

2014-66.8292015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمٌة والً فاضل عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد53

2014-65.1052015االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌاء ٌوسف محمد حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد54

2014-64.9232015االولالصباحٌةانثىعراقٌةتمارى نعٌم حسٌن خلٌفةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد55

2014-64.7092015االولالصباحٌةانثىعراقٌةطٌبة ٌحٌى رشٌد علٌويعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد56

2014-64.5952015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسالً عبد الحمٌد علوان شخٌرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد57

2014-64.5692015االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة رعد هاشم بازلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد58

2014-64.452015االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌاسمٌن ادٌب عبدالكاظم باقرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد59

2014-64.1862015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان احمد عبد عبدهللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد60

2014-63.412015االولالصباحٌةانثىعراقٌةافراح عبد المحسن حدوان كاشًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد61

2014-63.1882015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة سلمان حسن حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد62

2014-63.042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةوفراء احمد اسماعٌل علوانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد63

2014-62.9942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة ابراهٌم عبد حموديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد64

2014-62.42015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاشواق عادل عبدالكرٌم حسٌن مشلوشعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد65

2014-62.342015االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح رٌاض حمٌد علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد66

2014-60.9852015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل اسماعٌل حسن مخلف       علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد67

2014-60.4492015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنان حسن صٌهود شاللعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد68

2014-59.2512015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسهاد سعدون عبد عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد69
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2014-89.3912015االولالمسائٌةانثىعراقٌةامنة احمد عبد هللا محمودعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

2014-84.1072015االولالمسائٌةانثىعراقٌةدالل اكرٌم حسن عبٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

2014-78.4672015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسهاد حسٌن علً عساف علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

2014-77.0272015االولالمسائٌةانثىعراقٌةمٌس ٌاسٌن احمد علوان علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

2014-76.7632015االولالمسائٌةانثىعراقٌةباسمة عبد االمٌر حسٌن علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

2014-75.3772015االولالمسائٌةانثىعراقٌةزهراء جواد راضً عبد الحمزةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

2014-74.8032015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسناء صبحً حمزة عكلةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

2014-74.6332015االولالمسائٌةانثىعراقٌةحوراء حسن راضً كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

2014-72.9092015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسرى محمد رشٌد علً     علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

2014-72.6952015االولالمسائٌةانثىعراقٌةمٌس فخري خشمان ٌعقوب علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10

2014-71.6042015االولالمسائٌةانثىعراقٌةاطٌاف فاضل عبد الزهرة علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد11

2014-70.6062015االولالمسائٌةانثىعراقٌةهند حمٌد صكب جحٌلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

2014-70.562015االولالمسائٌةانثىعراقٌةنهى شهاب احمد جوادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

2014-70.3762015االولالمسائٌةانثىعراقٌةوداد صكبان صالح موحانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

2014-69.6272015االولالمسائٌةانثىعراقٌةلٌنا صالح مهدي صالحعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

2014-69.282015االولالمسائٌةانثىعراقٌةبتول حسٌنو عودة سعٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

2014-68.8662015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرهام صالح عبد الرحٌم علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

2014-68.6842015االولالمسائٌةانثىعراقٌةورود جواد كاطع باشخعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

2014-68.1212015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسارة فخري ثامر حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

2014-67.4342015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسارة محسن عبد حسن علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

2014-67.1712015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرفل والء زكً توفٌقعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

2014-66.7352015االولالمسائٌةانثىعراقٌةلٌلى خالد فٌصل عزٌزعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

2014-66.2532015االولالمسائٌةانثىعراقٌةشهد احمد علً ابراهٌمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

2014-65.7682015االولالمسائٌةانثىعراقٌةروٌدة ناظم عبد النبً عبد الحسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24
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2014-65.4052015االولالمسائٌةانثىعراقٌةنبأ عزاوي عاكول علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

2014-65.3972015االولالمسائٌةانثىعراقٌةتغرٌد كامل عودة حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

2014-65.2262015االولالمسائٌةانثىعراقٌةانسام خالد عبد الكرٌم رشٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

2014-65.1552015االولالمسائٌةانثىعراقٌةساجدة احمد مجٌد احمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

2014-65.0812015االولالمسائٌةانثىعراقٌةغصون فجر عكال خلفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

2014-64.7792015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسناء صادق رجا فرحانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30

2014-64.3672015االولالمسائٌةانثىعراقٌةمنى فالح علً دحامعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد31

2014-64.352015االولالمسائٌةانثىعراقٌةوفاء عباس شاٌع شمخًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد32

2014-63.9882015االولالمسائٌةانثىعراقٌةبراء حسٌن رهٌف صبرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد33

2014-63.6752015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرشا عبد الكرٌم علكم عنادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد34

2014-63.4442015االولالمسائٌةانثىعراقٌةفادٌة علً حسٌن علوانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد35

2014-62.8852015االولالمسائٌةانثىعراقٌةحنان فاضل موسى فٌحانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد36

2014-62.6142015االولالمسائٌةانثىعراقٌةاٌمان محمد حسن عودةعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد37

2014-60.7042015االولالمسائٌةانثىعراقٌةزمرد علً جواد خضٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد38

2014-59.2522015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرغد حبٌب خطار عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد39


