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95.56512016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء عبد الوهاب نعمة عٌسىعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد1

93.10792016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرٌهام قاسم شنان جبار علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد2

91.86022016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهاجر احمد كاظم قاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد3

89.78642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور احمد توٌة حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد4

89.4732016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدنٌا محمود شهاب محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد5

89.27792016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسمر فالح حسن عكلةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد6

87.85122016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة سمٌر خضٌر عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد7

86.09792016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنان محسن منصور مجبلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد8

85.99582016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزمن علً عجالن سدخانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد9

85.31152016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان سعدون حنون درٌجعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد10

83.24922016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدٌار سمٌر الٌج عذابعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد11

82.81562016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدنٌا كرٌم جاسم كاظمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد12

82.59642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء داوود سلمان محمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد13

82.1732016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهدى عزٌز شالل فرحانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد14

81.39152016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد ٌاسٌن ابراهٌم عٌسىعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد15

81.19282016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرهام مهدي صالح ابراهٌم علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد16

79.26152016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور علً سلمان حموديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد17

78.59662016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم ولٌد محمد سلمان علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد18

77.67692016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان ناصر حسٌن مطٌرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد19

77.56332016/2015االولصباحًانثىعراقٌةتبارك جاسم احمد جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد20

77.00612016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة كرٌم حمدان حسانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد21

76.99822016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء لفتة داخل حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد22

76.9932016/2015االولصباحًانثىعراقٌةضحى عبد علً جواد كاظمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد23

76.72662016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء علً كاظم رشٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد24
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76.25612016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرندة طالب احمد حمادي علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد25

76.19662016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة ولٌد ابراهٌم مهديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد26

75.40942016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور خماط صالح هلٌل علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد27

75.30512016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحوراء عزٌز محسن عودةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد28

75.15722016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسماء سعد خضٌر ناصرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد29

74.97872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسماء حمادي صبر سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد30

74.91182016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهور عبد الجلٌل مرٌوش جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد31

74.80512016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس حسن عالوي ضاحًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد32

74.7232016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم فٌصل عٌدان رزٌجعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد33

74.52822016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور عماد عكلة غالً علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد34

74.31482016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة عبد هللا خرٌبط رهٌفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد35

74.00022016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء عجٌل رعٌد فاضلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد36

73.78642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل حامد خلٌل ابراهٌم علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد37

73.75412016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء حافظ ابراهٌم علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد38

73.62762016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور غنً جبر حبٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد39

73.45182016/2015االولصباحًانثىعراقٌةغفران عبد الحسٌن عزٌز مشتتعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد40

73.35362016/2015االولصباحًانثىعراقٌةلمى حكٌم موٌل غاٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد41

72.60282016/2015االولصباحًانثىعراقٌةآمنة فاضل فٌاض جوبانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد42

72.24742016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة حسن كاظم محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد43

72.13642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةآٌة عبد السالم حسن صالح علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد44

72.02252016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسماء حمٌد احمد حماديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد45

71.9912016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنجوان ضٌاء صدام جبرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد46

71.9832016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاطٌاف جلٌل غالب داخل علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد47

71.77512016/2015االولصباحًانثىعراقٌةلمى كرٌم عبد باقرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد48
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71.7222016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء علً خضٌري جبرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد49

71.17722016/2015االولصباحًانثىعراقٌةآٌات جمال داوود علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد50

71.04052016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرٌام كرٌم قاسم لعٌبًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد51

70.89872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةآٌات محمود سكران جوادعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد52

69.53662016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد حسٌن محمد حسنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد53

69.52412016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهدى كاظم رحٌمة بربٌت علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد54

69.46232016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس قاسم داخل اسماكةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد55

69.42582016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرنا داوود سلمان منصورعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد56

69.28922016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة سعد مزهر شبٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد57

69.28642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور محمد عزٌز سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد58

68.40332016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسجى عبد القادر ابراهٌم كاظمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد59

68.3222016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرسل احمد كٌطان برٌسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد60

68.2232016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان جاسم محسن فرجعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد61

68.19642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمها جاسم محمد ناٌفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد62

68.04432016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة عماد علً ناصرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد63

67.75842016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنجالء ابراهٌم عبود محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد64

67.7022016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء جابر عبدهللا فرجعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد65

67.62872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسجى محسن علوان خضٌرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد66

67.42542016/2015االولصباحًانثىعراقٌةآٌة علً زٌدان عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد67

67.37742016/2015االولصباحًانثىعراقٌةصفا عباس جاسم محمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد68

67.24232016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم لفتة سلمان عمرانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد69

67.17072016/2015االولصباحًانثىعراقٌةبراق سجاد صاحب عبودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد70

66.85122016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسبأ محمد فاضل سلومعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد71

66.51642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهند نعمة نوفل ظاهر علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد72
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66.43052016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عباس ابراهٌم سلمانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد73

66.34662016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب علً فالح هلٌلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد74

66.20872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرقٌة حاتم كاظم زاٌرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد75

65.65922016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن طالب كاظم حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد76

65.4312016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة عبدالوهاب سعٌد نجمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد77

65.42022016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة محمد عبد هللا علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد78

65.35582016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمنى طالب كاظم زنٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد79

65.22462016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهبة عبدهللا ناصر حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد80

65.01872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنورهان محمد جخٌور وطنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد81

64.93382016/2015االولصباحًانثىعراقٌةآالء عبد الكرٌم عباس مكطوفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد82

64.49972016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى علً حسٌن ٌاسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد83

64.1512016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد عالء محٌسن ازغٌر علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد84

64.05872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسراب حسٌن ردام كاظم علوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد85

63.97872016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرهام محمد كرٌمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد86

63.97362016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان علً طارش مهوسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد87

63.72762016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن باسم حامد وهٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد88

63.62232016/2015االولصباحًانثىعراقٌةبٌداء محمد هانً جوٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد89

63.04742016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا محمد سلمان كاظمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد90

62.85642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء نافع طالب علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد91

62.67692016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة سامً عبد الكرٌم  سكرانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد92

62.60482016/2015االولصباحًانثىعراقٌةانتصار محمد ثامر حالنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد93

62.46022016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء ٌاسٌن احمد صالحعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد94

61.85512016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهنوة احمد غرٌب صالحعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد95

61.4912016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد كرٌم عوٌز سٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد96
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60.23482016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمسرى رعد محمد ذٌابعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد97

60.03282016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشذى محمد ثامر زاملعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد98
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94.86972016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمٌساء قاسم عبد الحسن جوادعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد1

94.73742016/2015االولمسائًانثىعراقٌةآمال جبار لفتة هٌدلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد2

91.9132016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمنى فٌصل محمد فرحانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد3

90.25412016/2015االولمسائًانثىعراقٌةلٌلى فاضل حمد خلفعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد4

86.34182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدالل جاسم كاظم حبرعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد5

84.66332016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنرجس عبد الكاظم عبد المحسن موسىعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد6

80.77562016/2015االولمسائًانثىعراقٌةحنان محمد اسماعٌل عبودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد7

78.82052016/2015االولمسائًانثىعراقٌةعلٌاء عبد هللا فرٌح عودةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد8

77.49182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسجى حسٌن جواد مباركعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد9

76.47412016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدنٌا فالح حسن جهادعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد10

76.13232016/2015االولمسائًانثىعراقٌةوالء صادق عبد محمودعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد11

75.85252016/2015االولمسائًانثىعراقٌةشٌماء اكرم حسٌن علٌويعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد12

74.0412016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزمن فٌصل غازي علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد13

72.90252016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرنا احمد حنتوش حبٌبعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد14

71.64382016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة سعد محمود جرٌانعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد15

71.3532016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنورة حسٌن عبٌد عباسعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد16

منى صبحً صادقعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد17
عربٌة

69.13122016/2015االولمسائًانثى(فلسطٌنٌة) 

68.65922016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنهاد ٌاسٌن خلف اسماعٌلعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد18



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

68.5832016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسوسن محمد عبود عودةعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد19

68.5722016/2015االولمسائًانثىعراقٌةبتول عصام عبد الحسن حماديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد20

68.1822016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة نجاح علً جوادعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد21

67.80332016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهدى سعد فارس شنٌهزعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد22

67.77052016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزهراء سعد مجٌد سعٌدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد23

67.21232016/2015االولمسائًانثىعراقٌةعال ٌوسف عبد الحسٌن صالحعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد24

66.19872016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزهراء حسن عبد نوة العبد هللاعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد25

65.61412016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌمان خالد مصطاف ماجدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد26

65.38512016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسمٌرة كاظم فرحان حمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد27

65.31072016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدعاء عبد عبد هللا جاسمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد28

64.53582016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرغدة باسل اسماعٌل احمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد29

64.17872016/2015االولمسائًانثىعراقٌةشٌماء سلمان سرحان احمدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد30

63.85972016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرٌام محمد غازي عبد الهاديعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد31

63.82722016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدٌنه رشٌد مجٌد علًعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد32

63.50582016/2015االولمسائًانثىعراقٌةورود هاشم حسٌن شببعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد33

62.72232016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة عٌسى احمد نجمعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد34

62.72072016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسمارا لقاء على حسٌنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد35

62.48232016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنور حامد كرٌم عجالنعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد36

61.85722016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنب فاضل شانً عبدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد37

60.112016/2015االولمسائًانثىعراقٌةصابرٌن ٌاسٌن احمد راشدعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد38

59.58512016/2015االولمسائًانثىعراقٌةبثٌنة نعمة فرحان عزٌزعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد39

57.76692016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرٌام علً جوادعلوم القرآنالتربٌة للبناتبغداد40


