
الطلبة المقبولين في قسم علوم القران

 2016-2017

المجموع التنافسيدرجة االسالميةالمجموعاسم الطالبت

582100682نور ناظم حليم1

58293675سارة سالم غزاز2

57595670رسل عودة مظلوم3

56796663شجن نعيم مظهر4

55997656اسراء جواد راضي5

56293655حسين يحيى عبد هللا6

56392655زينب كاظم صالح7

55895653منى ابراهيم عناد سعدون8

55793650سجى واثق نجم9

55792649ايمان محمد عبد سلطان10

55193644هدى عباس نصيف11

55686642علي عدنان خلف12

56873641استبرق مجيد حسين13

54694640زهراء عبد الزهرة حسن14

540100640برزان رشاك شنيدخ15

55288640صفاء عايد حنون16

54792639زهراء نسيم كاظم17

56375638حازم جابر كاظم18

55286638جعفر عبد الزهرة رحوم19

535100635مصطفى كريم جواد20

53995634سليمة رحيم حاجم21

53396629سجى عدنان ناصر عبدالحسين22

529100629ايه حسين جبار شنون23

53989628ايناس اركان جبار24

52897625رواسي جدعان اعطية25

53092622خالد كطل حسن عوده26

522100622فاطمة محمد كشاش عبد هللا27

52894622ايمان محمد ابو سودة28

52989618فاطمة علي عبد ضباب29

52989618شهد كاظم جياد نعمة30
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52097617اشواق صالح غانم عبد الحسن31

52294616نبأ غالب ميثم حسين32

53779616سماح عباس دحام عزيز33

52987616ايات جاسم خشم لفته34

52785612عباس جابر عاصي35

51695611سيف جابر سعد لطيف36

52387610هدى طارق محمد عبيد37

507100607ساجد كاظم نعمه زهيان38

51888606عبد الحسين كامل نعيمة جابر39

50798605حوراء حسون صعيل كرداس40

52184605عذراء محمد شعالن محمد عبيس41

50896604اية حسام سلمان جحيل42

50896604اسراء سالم جواد كاظم43

504100604ورود محمد جليل عبد الزهرة44

51093603اقبال حبيب عبد علي45

50498602جميل عادل مسعيري حسن46

51388601عباس نعيم ثجيل خزعل47

50398601بنين عبدهللا خفيف حجي48

50694600بيداء عامر عبيد فياض49

52872600فاطمة علي محسن50

50694600حوراء شاكر محيسن علي51

50099599هدى سامي حسن راضي52

50096596محمد علي محمد زغير53

50986595مريم حسين عيدان54

50293595امنة عبدالحسين غانم سلمان55

51480594زهراء هادي حافظ كريم56

49698594حسام بشير محمد اسكندر57

50985594احمد سلمان عودة مزعل58

50092592منتظر حاكم عبدهللا فرهود59

49992591بنين رسول مطرود فضيل60
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50091591عبيرباسم غافل غافي61

49497591ندى عبيد طوير حمزة62

49299591عباس عبد محمد عبود63

50387590اية زمان صاحب كاظم64

49496590زينب عالء محمد كاطع65

49594589سجاد حسين جواد بواك66

50187588بنين علي خنطيل طعمه67

49395588زهراء عصام جبر جاسم68

49296588ايناس قاسم محمد عبطان69

49789586رزاق حبيب رزاق70

48997586سمر محمد كاظم جبر71

49195586علي جبر عالوي داخل72

49294586علي هادي دعبول عبود73
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