
2020-2019 للعام االسالمية والتربية القران علوم لقسم         الصباحية/   الدراسة               االولى/    المرحلة نتائج

التقدير النتيجةااليميلالرباعي الطالب  اسمت

جيدجداناجحIbraheem.salman1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqابراهيم عبد سلمان شاطي1

جيد جداناجحAhmed.karim1901@ircoedu.uobadhdad.edu.iqاحمد عبد الرحمن كريم اسماعيل 2

جيد جداناجحAsra.khdhaer1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاسراء محمد خضير 3

جيد جداناجحAshraf.Kadim1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاشرف جمعه كاظم عباس 4

جيد جداناجحAnahid.abbas1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاناهيد ثامر عباس شهاب 5

جيدناجحaya.hameed1901@ircodu.uobaghdad.edu.iqايه امين حميد ثويني6

معيدمعيد بمادة المدخل لدراسة الشريعةAyoub.majid1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqايوب محمد مجيد حميد7

 جيد جداناجحeman.omer1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqإيمان عمر محمود خلف8

جيد جداناجحAya.Naser1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqإيه اسماعيل ناصر غزال9

جيد جداناجحahmed.ismael1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqأحمد يحيى إسماعيل محمد 10

جيد جداناجحamane.kresh1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqأماني عباس حسن كريش 11

جيد جداناجحaminah.abid1901@ircoedu.uobaghdadآمنه طالب عبد محمد 12

جيد جداناجحAya.Khuder1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqآيه عباس خضير عطشان13

جيد جداناجحBan.Hameed1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبأن سعد حميد عبدهللا 14

 جيد جداناجحBatoul.Ali1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبتول فاضل علي نجم15

جيد جداناجحBaneen.Swadi1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبنين جاسم سوادي خضير 16

جيد جداناجحBANAN.BARKH1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبنين ضياء بركه غاوي 17

جيدناجحTabarak.Alwan1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqتبارك احمد حسين علوان18

جيد جداناجحTabark.Fadel1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqتبارك عباس فاضل مهدي19

جيد جداناجحTabark.Jassem1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqتبارك محمد جاسم جبر 20

جيد جداناجحhasan.hasan1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسن لفته داخل حسن21

جيد جداناجحHussein.Attia1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسين عبدهللا جبار عطيه 22

جيد جداناجحHaneen.Hadi1901@ircoeduuobaghdad.eduiqحنين بهجت هادي مطلك23

جيد جداناجحHenen.kareem1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحنين يوسف كريم رحيم 24

جيد جداناجحhaider.mohsen1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحيدر سيناء عبد العباس محسن25

جيد جداناجحkhalwad.yedewi1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqخلود صالل بدوي ثامر 26

جيد جداناجحDoaa.Laabi1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqدعاء صالح لعيبي حمود 27

جيد جداناجحrania.jmhory1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqرآنـيـا جمهوري محمود سرحان28

جيد جداناجحrusal.sbas1901@ircoedu.uobaghdad.eud.iqرسل عباس حربي وهيب 29

جيد جداناجحRokya.badi1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqرقيه عباس حسن بداي30

جيد جداناجحRyam.jerez1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqريام هاني جريز جواد31

جيد جداناجحZahraa.munshed1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزهراء حازم منشد علك 32

جيد جداناجحzahraa.Jumaa1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزهراء محمد جمعة اسماعيل 33

جيد جداناجحname.jasim1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب جويد جاسم علي 34

جيد جداناجحZainb.Akzar1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب حيدر كزار جادر35

جيد جداناجحzainb.ali1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب عمر علي عبد36

جيد جداناجحzinaa.ali1091@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينه حسين علي يسر37

جيد جداناجحsarah.ali1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسارة حسن علي لطيف 38

جيد جداناجحsarah.mohammed1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسارة محمد حسان حاوي39

جيد جداناجحsara.Alreda1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqساره أحمد عبد الرضا عبود 40

جيد جداناجحSara.Mohammad1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqساره سعدهللا محمد عزيزابراهيم 41

جيد جداناجحSaja.hasham1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسجى طعمه زغير هاشم 42

جيد جداناجحsaja.Alah1901@irco.uobaghdad.edu.iqسجى مدلول عبدهللا طينه 43

جيد جداناجحShimaa.Sadon1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqشيماء ماجد سعدون نور44

جيد جداناجحSalah.Abed1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqصالح نوري عبد جاسم45

جيد جداناجحDuha.Sadek1901@ircoedu.uobaghdaضحى دريد عبد االمير صادق 46

جيد جداناجحtaif.laftah1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqطيف جاسم لفته جبر47

جيد جداناجحAiasha.Abd1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعائشه طارق محمد عبد 48

جيد جداناجحABDULla.mizhir1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبد هللا عقيل عبد الكاظم 49

امتيازناجحAbdullah.Ali1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبدهللا فالح علي جبر50

جيد جداناجحOthman.Abd1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعثمان فالح عبد متعب 51

جيدناجحUday.Ali1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعدي صدام علي حرج52

جبدناجحAli.Hosen1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعلي عبد حمودحسين53

جيد جداناجحamad.aawed1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعماد عويد علي عبد 54

جيدناجحOmar.Kteif1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعمر طلب كطيف معيدي55

جيدناجحghasaq.hamuwd1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqغسق خليل سلوم حمود56

جيد جداناجحghusunnaji@gmail.comغصون ناجي حسن رحال57

جيد جداناجحFatima.Ibrahim1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqفاطمه امين ابراهيم عايد58

جيد جداناجحfatema.mohamed1901@irecodu.uobaghdad.edu.iqفاطمه جاسم محمد كاظم59

جيدناجحfatima.salman1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqفاطمه سمير سلمان لويع60

جيد جداناجحfarah.rade1901@ircoedu.uobaghdad.uobaghdad.edu.iqفرح أسعد راضي سعيد 61

امتيازناجحqasim.easaf1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqقاسم هادي عساف كسار 62

جيد جداناجحQusai.Awaad1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqقصي طالل عواد فيحان 63

جيد جداناجحkatof.abd1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqقطوف ضياء عبد صالح 64

جيد جداناجحKaiser.Salman1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqقيصر داود سلمان مطلب65

جيد جداناجحmohammed.jasim1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمحمد حسن جاسم66

جيدناجحMohammed.hleil1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمحمد خالد عطشان هليل 67

جيد جداناجحmurtaza.jassim1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمرتضى هيثم جاسم حسين 68

جيد جداناجحMariam.Ogaily1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمريم تايه عبد الحمزه فزع69

جيد جداناجحmaryam.yassien1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمريم محمد ياسين علي 70

 جيد جداناجحMustafa.Hussein1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمصطفى قاسم محمد حسين 71

جيد جداناجحnarjs.hamad1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنرجس جليل حمد ابراهيم72

جيد جداناجحnoor.Naser1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنور اسماعيل ناصر غزال 73

جيدناجحnoor.ekal1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنور الهدى جليل جعفر عگال 74

جيد جداناجحNoor.Hussaen1901@iu.uobaghdad.edu.iqنور خليل حسين علي75

جيد جداناجحhaba.salman1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهبه رحيم سلمان خلف 76

جيدناجحWesam.Aqeel1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqوسام خالد عكيل حسن 77

جيد جداناجحYousef.Kalash1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqيوسف فاضل كلش حسن 78

mailto:abd.Salih1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iq


2020-2019 للعام االسالمية والتربية القران علوم لقسم        الصباحية/   الدراسة              الثانية/   المرحلة نتائج

التقديرالنتيجة االيميلاسم الطالب الرباعيت

جيد جداناجح Ahmed.Bassem1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاحمد باسم سعيد محمد1

 جيد جداناجح Ahmed.shamel1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاحمد شامل شمس عطية 2

معيد تالوةمعيد تالوةfrhanahmd577@gmail.comاحمد فرحان عباس حسين 3

 جيد جداناجح Ahmed.Nezar1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاحمد نزار ابراهيم حربي4

 جيد جداناجحlsraa.Ahmed1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاسراء احمد دهو جاسم 5

 جيد جداناجحة  Israa.Hafez1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاسراء حافظ اسود جاسم 6

جيد جداناجحة  alla.Aamer1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاالء عامر مهدي صالح7

 جيد جداناجحة  alla.Abd1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاالء عبد الحسين عزيز حسن8

 جيد جداناجحة  alkawther.Salman1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqالكوثر سلمان حمزه عبد 9

جيد جداناجحة  llham.Ali1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqالهام علي عبيد شالهي10

جيد جداناجحة lnaam.Jabbar1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqانعام جبار حسين موسى 11

 جيد جداناجحة  Ayat.Abdulrazzaq1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqايات عبد الرزاق عبد الوهاب سلمان 12

 جيد جداناجحة  aya.salem1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاية سالم حسن سلطان 13

 امتيازناجح Ahmed.salem1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqأحمد سالم مطر محمد 14

 جيد جداناجحة bayark.noufal1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبيارق نوفل مجول صالح15

جيد جداناجحة  Janan.Faleh1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqجنان فالح حسن خلف 16

 جيد جداناجح  hameed.riad1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحميد رياض حميد حسين 17

جيد جداناجح  haidar.ismail1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحيدر اسماعيل خليل ابراهيم18

 جيد جداناجح khodair.abbas1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqخضير عباس علوان حسن19

 جيد جداناجحة  raghd.Ali1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqرغد علي سليم علي 20

 جيد جداناجح  zahraa.abbas1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزهراء عباس احمد هالل 21

  جيد جداناجحة zahraa.Oqil1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزهراء عقيل محمود حسين22

 جيد جداناجحة  zahraa.Mohammed1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزهراء محمد سليم إبراهيم 23

 جيد جداناجحة  zainab.ahmed1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب احمد خضير عبد الحسن24

 جيد جداناجحة  zainab.khedr1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب خضر سكران حليحل 25

  جيد جداناجحة Zainab.raheem1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب رحيم مطير سلمان 26

  جيد جداناجحة  Zainab.AbdulrazzaqGallowy1801b@iercoedu.uobaghdad.edu.iqزينب عبد الرزاق جليوي كاطع27

 جيدناجحة  Zainab.Abd1801a@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزينب عبد الكاظم كامل خلف28

 جيد جداناجحة  Sarra.Ali1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqساره علي شوين شالكه29

 جيد جداناجحة Sara.mohammed1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqساره محمد علي شالل 30

 جيد جداناجحة Sanaa.farhan1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسبأ فرحان جبر بوهه31

  جيد جداناجحة  seja.salman1801c@icoedu.uobaghdad.edu.iqسجا سلمان زغير جابر32

 جيدناجحة saja.obaid1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسجئ عبد الحسين عبيد عداي33

  جيد جداناجحة Soha.raheem1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسهى رحيم عذير ناصر 34

  جيد جداناجحة Sozan.Adel1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسوزان عادل عباس حمه خان 35

 جيد جداناجحة  Shahad.reda1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqشهد رضا جابر حسن 36

  جيد جداناجحة  shahlaa.qasem1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqشهالء قاسم كامل علوان37

 جيد جداناجحة  shaimaa.raheem1801b@ircoedu.edu.iqشيماء رحيم محمود حسن 38

 جيد جداناجح  sadek.ali1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqصادق علي جليل عوده 39

جيد جداناجحة Doha.Hussein@1801b.ircoedu.uobaghdad.edu.iqضحى حسين حطاب گاطع40

جيد جداناجحة  doha.saad1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqضحى سعد هادي علوان 41

  جيد جداناجحة Doha.Mohda1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqضحى عبد الحسين ضايع مهدي42

 جيد جداناجحة  doha.falaah1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqضحى فالح حسن مهدي43

  جيد جداناجحة  teba.emad1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqطيبة عماد تركي عبود44

  جيد جداناجحة  teba.mohammed1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqطيبه محمد عبد مطيلج45

 جيد جداناجحة  Abd.Adnan1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبد الجليل عدنان سلمان فرحان46

 جيد جداناجحة ula.lbrahim1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعال ابراهيم مهدي اسد 47

 جيد جداناجح  Alaa.Qasem1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعالء قاسم حمد عبود 48

 جيد جداناجح  Ali.Mohammed1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعلي محمد شاكر محمود 49

 جيد جداناجحة  Alaia.monshed1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعلياء عبد الستار حمادي منشد 50

 جيد جداناجح Aoun.Samir1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعون سمير شوكت حميد51

 جيد جداناجحة  Ghofran.Abd1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqغفران عبد المحسن عبد الواحد راهي 52

 جيد جداناجحة  Ghofran.Yassin1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqغفران ياسين عارف 53

 جيد جداناجحة fatma.ali1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqفاطمة علي محسن الزم54

 جيد جداناجحة Forqan.Jawad1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqفرقان جواد كاظم حسين 55

 جيد جداناجح qasemraad2020@gmail.comقاسم رعد سماعيل عباس56

 جيد جداناجح laith.ahmed1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqليث احمد حامد كاظم57

 جيد جداناجحة  Mohammed.Sami1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمحمد سامي عباس سلمان 58

جيد جداناجحة marwa.Hussein1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمروه حسين شاكر موسى 59

 جيد جداناجحة maysoon.raheem1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqميسون رحيم ابراهيم فرحان 60

جيد جداناجحة  nabaa.aref1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنبا محمد عارف نمير61

 جيد جداناجحة  naba.Asaad1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنبأ أسعد حمزه62

جيد جداناجحة nabaa.Mohammed1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنبأ محمد عبد احمد63

 جيد جداناجحة  noor.abbas1801c@ircoedu.ubaghdad.edu.iqنور الهدى عباس علي دويغر64

 جيد جداناجحة Hoda.Radi1801b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهدى راضي محسن جلود65

جيد جداناجحة Hanaa.Mohammed1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهناء محمد سلوم ناصر 66

 جيد جداناجحة Haifaa.Jawad1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهيفاء جواد حسين مرموص67

 جيد جداناجحة wsan.ali1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqوسن علي شخير موزان68

 جيد جداناجحة Yossr.Mohammed1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqيسر محمد حسن مهدي 69



2020-2019 للعام  لقسم             الصباحية/ الدراسة                         الثالثة/  المرحلة نتائج 2020-2019 االسالمية والتربية القرآن علوم قسم   الصباحية/  الدراسة                         

التقدير النتيجةاأليميلالرباعي الطالب اسمت

جيدناجحAhmed.Motaab1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمناحي متعب هالل احمد1

جدا جيدناجحIsraa.Lafi1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهليل الفي كاظم اسراء2

جدا جيد ناجحadyan.jaleel1701a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq شمخي صعصع جليل أديان3

جدا جيد ناجحbatool.salman1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq راشد سلمان الكريم عبد بتول4

جدا جيد ناجحBasheer.Hamad1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حمد محمد صابر بشير5

جدا جيد ناجحtabarak.jabr1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاشالك جبر حسين تبارك6

امتياز ناجحTabarak.Ibrahim1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محمود ابراهيم عبدالقادر تبارك7

جدا جيد ناجحharith.farhan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqفرحان عيد كريم حارث8

جيد ناجحhhasony238@gmail.comساجت ياسين عليوي حسين9

جدا جيد ناجحHussein.Mohammed1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq تمر محمد قاسم حسين10

جيد ناجحHussein.abbas1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عباس حميد محمد حسين11

جدا جيد ناجحHawraa.Imtashr1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq امطيلج اكريم أمطشر حوراء12

جدا جيد ناجحhawraa.taresh1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq طارش حسين علي حوراء13

جدا جيد ناجحhawraa.al-sada1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبد السادة عبد وناس حوراء14

جيد ناجحkhalid.sarhan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq سرحان إسماعيل ربيع خالد15

امتياز ناجحkhadija.Ahmed1501@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبد احمد عيسى خديجة16

جيد ناجحKhaleel.ZAji1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqزاچي زوين عيفان خليل17

جدا جيد ناجحkhamees.jamal1701a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq داود سالم جمال خميس18

جدا جيد ناجحdoaa.yousif1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq يوسف عباس إبراهيم دعاء19

جدا جيد ناجحDoaa.Kadhem1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq كاظم محمد خالد دعاء20

جدا جيد ناجحdaiman.shafiy1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq شفي فتاح محسن ديمن21

جدا جيد ناجحrasha.abd1701@ircoedo.uobaghdad.edu.iqعبد خلف صالح رشا22

جدا جيدناجحzahraa.hasan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حسن عزيز سعد زهراء23

جدا جيد ناجحZahraa.al-hassan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ربيع  الحسن عبد علي زهراء24

جدا جيد ناجحZahraa.Mohammed1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمحمد جاسم مهدي زهراء25

جدا جيد ناجحzaynoon.ibrahim1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ابراهيم حسين رشيد زيتون26

جدا جيد ناجحzainab.mahdi1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمهدي عبادي رزاق زينب27

جدا جيد ناجحZainab.Hassoon1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حسون فاضل سعد زينب28

جدا جيد ناجحzainab.Jabr1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq جبر سعد سليم زينب29

جدا جيد ناجحzainab.hasan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq يونس حسن محمدجميل زينب30

جدا جيد ناجحSara.Mohawesh1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqطرفه خلف ثامر سارة31

امتياز ناجحsara.tarfa1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq مهاوش علي محمد سارة32

جيد ناجحSattar.Dheidan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ضيدان طخاخ جبر ستار33

جدا جيد ناجحShahed.Abd1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq هللا عبد عباس خضير شهد34

جدا جيد ناجحshaimaa.abd1701@ircodu.uobaghdad.edu.iqساير عبدهلل شحاذه شيماء35

جدا جيد ناجحdoha.enad1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عناد حمدان قاسم ضحى36

جيد ناجحAaesha.Jameel1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqثاري جميل وليد عائشه37

جدا جيد ناجحabbas.enad1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعناد جاسم كامل عباس38

جدا جيد ناجحAli.Radhi1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عليخ جاهن راضي علي39

جيد ناجحlly210823@gmail.comجياد داود سالم علي40

جدا جيد ناجحamar.saleh1701b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعباس محي صالح عمار41

امتياز ناجحamar.hassoon1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسون علي فزع عمار42

جدا جيد ناجحghofran.kadhem1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq كاظم محمد هاني غفران43

جدا جيد ناجحfatima.enad1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عناد مدلول جليل فاطمة44

جدا جيد ناجحfatima.saleh1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq مهنه ياسين عالء فاطمة45

جدا جيد ناجحFatima.Yaseen1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq صالح مهدي خميس فاطمه46

جدا جيد ناجحkarrar.obaid1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عبيد كاظم ربح كرار47

جيد ناجحkarrar.Adb1701@ircoedu.Uobaghdad.edu.iq كاين ضعيف الرضا عبد كرار48

جدا جيد ناجحKaram.Khalaf1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqخلف عداي سالم كرم49

جدا جيد ناجحkawthar.abd1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq هللا عبد ابراهيم احمد كوثر50

جدا جيد ناجحLobna.Tala1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq طالل إبراهيم محمد لبنى51

جيد ناجحmohammed.ahmed1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاحمد عبيد طعان محمد52

جدا جيد ناجحMariamJabbar1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq جبار عزيز احمد مريم53

امتياز ناجحMariam.Nader1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq نادر نعمت عمران مريم54

جدا جيد ناجحmustafa.ghata1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqكاطع فاضل ظاهر مصطفى55

جيد ناجحMostafa.Hashem1701b@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمطر نعمه هاشم مصطفى56

جدا جيد ناجحnoor.abd1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqجمعه عبد ستار الهدى نور57

جدا جيد ناجحnoor.sahib1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محسن صاحب طالب الهدى نور58

امتياز ناجحnoor.ali1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعباس علي قاسم الهدى نور59

جدا جيد ناجحNoor.Zamil1701@ircoedu.uobaghdadزامل لفته محمد نور60

جدا جيد ناجحnoor.kadhem1701@Ircoedu.uobaghdad.edu.iq سلمان كاظم عادل نورالعينين61

جدا جيد ناجحnoura.eidan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq مكطوف عيدان سامي نورة62

امتياز ناجحHajar.Hasan1501@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسن ضاري احسان هاجر63

جدا جيد ناجحhuda.abood1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبود مهدي صالح هدى64

جدا جيد ناجحhadeel.hardan1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq زيدان حردان الحسين عبد هديل65

جدا جيد ناجحwafaa.aziz1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عزيز كايز حسن وفاء66

جدا جيد ناجحYaqeen.abd1701@ircoedu.uobaghdad.edu.iq الحسن عبد محمد جاسم يقين67
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جيدناجحةiman.abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqصيوان خيرهللا احمد ايمان1

جيدناجحةBqlqees.Faraj1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqفرج حميد كريم بلقيس2

جيدناجحةbayader.kadhem1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqكاظم فاضل علي بيادر3

جدا جيدناجحhaidar.lafta1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqلفته هاشم عوده حيدر4

جيدناجحةRoqia.muhsin1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqطحم مفرود محسن رقية5

جيدناجحةRoqia.Abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عبد احمد محمد رقية6

جيدناجحRiyad.Shhatha1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqلوصان شحاذه فليح رياض7

جيدناجحةZahraa.Mahdi1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq مهدي صالح ابراهيم زهراء8

جيدناجحةzh2320255@gmail.com منصور احمد حسين زهراء9

جدا جيدناجحةZahraa.Ghali1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq أكنيهر غالي صباح زهراء10

جدا جيدناجحةSamar.Awaid1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعويد حمد شاكر سمر11

امتيازناجحtaher.hammadi1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحمادي حسن نعيم طاهر12

جدا جيدناجحAbd.Moukhalaf1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqابراهيم مخلف سالم الكريم عبد13

جدا جيدناجحbdallhalkrkz@gmail.com حمود كركز جابر عبدهللا14

جيدناجحabdulmajeed.jaddoua1601a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حسن ذياب جدوع عبدالمجيد15

جيدناجحةAbeer.kadhem1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqكاظم حسن رحيم عبير16

جيدناجحalsltanyabwhsyn43@gmail.comجبر علي جواد علي17

جيدناجحaf7753406@gmail.com حميد نكال فاضل علي18

جيدناجحAli.Hussein1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حسين مدب ماجد علي19

جدا جيدناجحةFatima.Emara1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعمارة محمد ناظم فاطمة20

جدا جيدناجحQabas.Obaid1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqشراتي عبيد معد قبس21

جيدناجحqqwweerraassdd12345@gmail.com فرحان علوان غضبان مصطفى22

جدا جيدناجحmuntazar.jabbar1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqجبار طاهر عباس منتظر23

جدا جيدناجحYasir.Ali1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq كاظم علي عبدالسالم ياسر24

جيدناجحahmed.ahmed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبد احمد هللا عبد احمد25

جيدناجحikhlass.hachim1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحاجم محمد مسير اخالص26

جدا جيدناجحةismail.ali1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq علي حسين واثق اسماعيل27

جدا جيدناجحIman.Suood1601@ircoedu.uobaghdad.eud.iqسعود راضي عبد ايمان28

جيدناجحةahmadadia720@gmail.comنايف حسن عدنان أحمد29

جدا جيدناجحbelal.mohammed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محمد ابراهيم خميس بالل30

جدا جيدناجحhasan.hussein1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حسين منصور فالح حسن31

جيدناجحةdoaa.kadhem1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqكاظم عبد علي دعاء32

جيدناجحةroba.mohammed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمحمد هاشم مالك ربى33

جدا جيدناجحةrawaa.mutasher1601@gmail.com هللا عبد مطشر العابدين زين رواء34

جدا جيدناجحةzezookreem@gamil.comالسادة عبد زغير كريم زمن35

جيدناجحةzahraa.Hussein1601b@ircoedu.uobaghdad.edu.iq لفته الحسن عبد حسين زهراء36

جدا جيدناجحةzainab.Jassim1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqواوي شمه جاسم زينب37

جيدناجحfharsh1837@gmail.comحسين علي عبد حسن سجاد38

جدا جيدناجحsafaaaldulaimi30@gmail.com علي عباس خضير صفاء39

جيدناجحAqil.Hamza1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq كريط حمزة عبد عقيل40

جيدناجحali.mohammed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محمد هاشم حامد علي41

جيدناجحkarrar.Dawood1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqداود معيكيط حاكم كرار42

جيدناجحmuhsin.jabbar1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqصابون جبار رزاق محسن43

جدا جيدناجحmustafa.abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq أحمد الحي عبد أحمد مصطفى44

جدا جيدناجحةHijran.Mozaal1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمزعل محسن احمد هجران45

جيدناجحةRoqia.Mohammed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq علي عبد محمد حيدر رقية 46

جيدناجحةasraastaar3@gmail.com خلف حسين ستار اسراء47

جيدناجحةAalaa.Aziz1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهللا صوب جري عزيز االء48

جيدناجحةayo118a@gmail.com صالح مظهر يحيى ايه49

جيدناجحةIsraa.shamkhi1601@ircoedu.uobaghad.edu.iq شمخي بشارة جودة إسراء50

جدا جيدناجحةRaghad.Abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqثجيل الرزاق عبد ابراهيم رغد51

جدا جيدناجحةrand.dawood1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqسلمان الوهابداود عبد رند52

جدا جيدناجحةZahraa.Ghaddban1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq غضبان عذافه بشير زهراء53

جدا جيدناجحةzahraa.Abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq هللا عبد كاظم نعيم زهراء54

امتيازناجحةSara.Abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq راهي الواحد عبد المحسن عبد سارة55

جدا جيدناجحةsara.mohammed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محمد خلف مسلم ساره56

جيدناجحsofian.abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عبدهللا حسن جمال سفيان57

جيدناجحةshams.jabr1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqجبر شمخي عادل شمس58

جيدناجحAlaa.Lafta1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqلفته خضيري كاظم عالء59

جدا جيدناجحFarouq.Ibrahim1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ابراهيم احمد سعيد فاروق60

جيدناجحةFatima.zghair.1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq زغير كامل رحيم فاطمة61

جيدناجحaltmymykrarmhdylyhsyn@gmail.comحسين علي مهدي كرار62

جيدناجحةmona.mohammed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محيبس محمد حامد منى63

جيدناجحnaba.shabib1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq شبيب محمد ابراهيم نبأ64

جدا جيدناجحةNada.Shabib1601@ircoedu.Uobaghdad.edu شبيب فليح مراد ندى65

جيدناجحةnarjes.hussein1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسين خلف علي نرجس66

جدا جيدناجحةNoor.Thamer1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq سعدون ثامر صاحب الهدى نور67

جيدناجحةnoor.adnan1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq غنو عدنان سرمد نور68

جيدناجحةaya.faraj@ircoedu.uobaghdad.edu.iq فرج ذهب عالوي اية69

جيدناجحayman.shalash1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq شالش كاطع جميل ايمن70

جدا جيدناجحةAya.Abo1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq زامل ابوكذيلة علي أية71

جيدناجحةTaysseer.Thabit1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqكطافه ثابت علي تيسير72

جدا جيدناجحةDoaa.Hammadi1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحمادي مزعل صالح دعاء73

جيدناجحةdiana.rameed1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq رميض مخيبر حميد ديانا74

جيدناجحةRoqia.Saloum1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq سلوم عبد عباس رقية75

جيدناجحةreamhaitham509@gmail.com ابراهيم خليل هيثم ريام76

جدا جيدناجحةZahraa.Mohaisen1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq محيسن غازي صباح زهراء77

جيدناجحةZohra.hasan1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسن جاسم علي زهره78

جيدناجحةzainab.ali1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعلي محمود علي زينب79



جدا جيدناجح0a75a13516428@gmail.com مهدي احمد فيصل سيف80

جدا جيدناجحةsafa.Hamad1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حمد عباس باسم صفا81

جيدناجحةdoha.ali1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq شرقي علي محمد ضحى82

جدا جيدناجحةtiba.alwan1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعلوان علي جاسب طيبة83

جيدناجحali.yasir1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqياسر كاظم حازم علي84

جيدناجحali.abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq حسن الكريم عبد محمد علي85

جيدناجحةfatima.thamer1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ثامر محيميد راشد فاطمة86

جيدناجحKarrar.Kadhem1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاجويد وداي كاظم كرار87

جيدناجحMohammed.Ghazai1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqغزاي صالح عناد محمد88

جيدناجحةmarwa.sameen1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq سمين صديق جعفر مروه89

جيدناجحmuntazar.Muhaibs1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq كاظم محيبس الحسين عبد منتظر90

جدا جيدناجحMoaid.Raja1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqرجا عبيد كامل مؤيد91

جيدناجحةnaba.lafta1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq لفتة عبد علي نبأ92

جيدناجحNoor-Alwan1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ثيل علوان علي الهدى نور93

جيدناجحmythmzrbt@gmail.comفرحان كاظم حسن ياسر94

متوسطناجح بقرار في فقه الجناياتyussefmahdi9595@gmail.comالعال عبد ياسر مهدي يوسف95


