
الفرعالمواليدالجنسالمحافظهالدراسةالقسمالمرحلةاالسمالمعرف

النجف/معهد الزهراء للعلوم االسالمٌة1993انثىالنجف االشرفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةزٌنه عباس ناجً علوان1

االدب1993ًانثىالنجف االشرفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةهدى ناصر حسٌن حمزه2

االدب1992ًانثىالنجف االشرفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةنور محمد هادي مهدي3

العلم1974ًانثىالنجف االشرفالمسائٌةعلوم القرانالرابعةنصرٌن طالب عبد كاظم4

معهد1968انثىالقادسٌةالمسائٌةعلوم القرانالرابعةسحر باشً حسن حسون5

العلم1995ًانثىالنجف االشرفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزٌنب حسٌن عبد المنعم سعٌد6

االدب1994ًانثىذي قارالصباحٌةعلوم القرانالرابعةرٌهام جمٌل حبٌب جبر7

االدب1992ًذكرالنجف االشرفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةحسٌن باسم باقر ٌعقوب8

االدب1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةمحمود داٌخ جدوع طه9

العلم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةمرٌم كاظم عطٌه شٌاع10

العلم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةصفٌه عبد الهادي موسى مكطوف11

العلم1996ًانثىذي قارالصباحٌةعلوم القرانالرابعةزهراء محسن كاظم بدٌوي12

االدب1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةحوراء احمد خضر عباس13

العلم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةساره عباس عوده حمود14

االدب1992ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةزٌنب شاكر ناهً جابر15

العلم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةغفران حسٌن فلٌح حسن16

العلم1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةجعفر حمزة مهدي كاظم17

االدب1994ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالرابعةحوراء عبد العالً خضٌر عباس18

العلم1991ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاٌمان هادي هاشم حسون19

العلم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةبنٌن ٌاسٌن محسن جاٌش20

العلم1993ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم القرانالرابعةعلً عبد االمٌر جمعه حداوي21

العلم1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاخالص عبد الحسٌن عبد الزهره محمد22

العلم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاسراء عبد الستار دواي موسى23

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةورود جاسم جبار حسٌن24

االدب1992ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةصابرٌن فلٌح مراد كتاب25

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةحنٌن طاهر جاسم حسون26

العلم1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةرقٌه حمزه عبٌد عبد عل27ً

العلم1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاحمد عباس صالح مهدي28

العلم1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاٌالف عبد المجٌد فاضل عبد29

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةزٌنب معتقد محمد علً عباس30

العلم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةبنٌن سجاد ابراهٌم عل31ً

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةمرٌم صبحً فلٌح حسن32

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةتقى عباس كاظم شمران33

العلم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةسكٌنه محمد ناصر محمد34

العلم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةافراح عاٌد مالك كاظم35

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةكوثر حامد موسى عمران36

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةبنٌن ضٌاء حسٌن محمد37

االدب1992ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاسعد عباس زغٌر جبار38

العلم1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةامٌر بكٌر رضا رزوق39ً

معهد1993انثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاٌمان عبد العالً هادي عبد40

معهد1994انثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةبنٌن تحسٌن كاظم ناصر41

معهد1994انثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةساره حمٌد كزار جبار42

معهد1991انثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسجا جاسم محمد ناصر43

معهد1993انثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةهدى عادل عتٌق عطٌه44

االدب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم القرانالرابعةجراح ٌحٌى حسن جبار45

االدب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةمصطفى رؤوف احمد محمد46

االدب1995ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالرابعةعلً حمزه عبٌس شباط47

االدب1992ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالرابعةامٌر علً بدر عبد الحسٌن48

معهد1983ذكرالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالرابعةعلً مهدي عبد كاف49ً

االدب1994ًذكرالمثنىالصباحٌةعلوم القرانالرابعةاٌثار تكلٌف ارهٌف عبٌد50

العلم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالرابعةنبأ فلٌح عبد الحسن مهدي51

االدب1990ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالرابعةمرتضى كامل عبد جاسم52

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزٌنب حسٌن حٌدر عل53ً

العلم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةفخر الهدى علً كاظم منه54ً

االدب1995ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمرٌم فلٌح ابراهٌم حمزه55

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةرٌام جابر حمزه عبد56

االدب1993ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةبشرى حسن عمران هنون57

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةنور عدنان عٌسى عبد هللا58

االدب1993ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةنبراس حامد حسن عبد59

االدب1995ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالثالثةبنٌن فارس حمزه عطٌه60

االدب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهدٌل حمٌد شالل جاسم61

االدب1997ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالثالثةاٌمان سالم محسن صالح62

االدب1995ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةانتظار علً عبد هللا جاسم63

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةانعام حسٌن بناي حمٌد64

االدب1995ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهدى امٌر حسون حمزه65

العلم1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزٌنه رسول علً محمد66

االدب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةامٌر زامل رشٌد ٌوسف67



االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةاٌمان حسٌن فارس بالو68

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةرسل علً بدري ساٌر69

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةنور مشتاق طالب حسٌن70

العلم1996ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةسجى علً كرٌم قاطع71

االدب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةسعد رحمن عبد الزهره سهر72

العلم1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمحمد قاسم جبار كاظم73

االدب1996ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم القرانالثالثةلٌث رٌاض كامل عبٌد74

االدب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةحٌدر عبادي سهر سلمان75

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهدى حمزه عبٌد ابراهٌم76

االدب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةعلً نعمان هادي عالج77

العلم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةضحى سعدي ناصر عبد السادة78

االدب1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهدى زهٌر غنً مزعل79

العلم1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةكرار عبد هانً كاظم عبد الحسن80

االدب1998ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةوسام خوام عبد الكاظم عبد النب81ً

العلم1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمسلم عقٌل فرج حسن82

االدب1995ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةرفل سعد سلمان عبود83

االدب1996ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمرتضى هاشم عبد الرضا هاشم84

العلم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةذكرى نعمه عبود بالسم85

العلم1997ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلوم القراناالولىمحمد صادق عزٌز عبد الكاظم عبد86

االدب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهاشم علً حمزه مهدي87

االدب1995ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةفاضل هربود هاشم دوٌج88

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةجٌهان علً هادي كاظم89

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةكفاء سالم سدخان راه90ً

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهدٌل مسلم هاشم خلف91

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةساره محمد نعمه حسان92

االدب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةعبد هللا مكن راضً دهش93

االدب1997ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةحسٌن رعد عزٌز ابراهٌم94

االدب1997ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةشمس حازم طارش عباس95

اسالم1992ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةغازي فٌصل علً سلٌمان96

اسالم1991ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةاسماعٌل صدقً جعفر زٌنل97

اسالم1992ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةعبد هللا ادرٌس عبد هللا عاشور98

اسالم1994ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزٌن العابدٌن علً حٌدر داود99

اسالم1996ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةحمزة محمد سالم صالح100

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةفاطمه مكً محمد كرٌم101

اسالم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةضحى موفق محسن خضٌر102

اسالم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمرام عبد الحسٌن جاسم محمد103

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةغدٌر سالم حسٌن عبد104

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمٌنا حٌدر حمٌد نعمة105

اسالم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةرسل فالح بخٌت عل106ً

اسالم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزٌنب سالم محمد محسن107

اسالم1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزهراء ماجد وحٌد مطلب108

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةدعاء حسٌن محمد حسن فخري109

اسالم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةرسل حٌدر كاظم حمودي110

اسالم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةافراح قاسم عبد الحسٌن كاظم111

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةورود سالم عبد الحسن باقر112

اسالم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةضحى خالد رشٌد الوي113

اسالم1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةحنان خالد رشٌد الوي114

اسالم1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةصفا محمد حسن جاسم محمد115

اسالم1991ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةبرهان حبٌب قنبر حمزة116

اسالم1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزهراء ثائر زامل خلف117

اسالم1994ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثالثةكرار طه شهاب شكري118

اسالم1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةهدى فارس محمد علً عٌسى119

اسالم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةساره صباح حسٌن موسى120

اسالم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةحنٌن محمد سعٌد حسون121

اسالم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةآمنه رسول موسى حسٌن122

اسالم1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةآمنه محمد جواد جاسم محمد123

اسالم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزٌنه عمران موسى حسٌن124

معهد1990ذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةعماد طعمة عباس خرٌبة125

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةفاطمة رضا حسن ٌوسف126

االدب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةرسل عادل خلٌل ابراهٌم127

االدب1998ًانثىذي قارالصباحٌةعلوم القراناالولىحوراء خالد منادي عطاي128

العلم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزٌنب زكرٌا ٌحٌى عل129ً

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةساره نسٌم عزٌز مصطفى130

االدب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزهراء علً عباس علوان131

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسارة علً حسٌن عبد132

االدب1989ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزهراء هاشم حمود عناد133

االدب1995ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةكاظم علً كاظم محمد134

االدب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةٌاسمٌن حسٌن علً حسٌن135

االدب1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمنال صباح محٌسن عل136ً



االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةنبأ نعمة فلٌح حسن137

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىهناء حٌاوي عبد الزهرة مجهول138

االدب1996ًانثىكربالءالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةآمنه عادل غالب شهد139

االدب1994ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةهند حسٌن لهد علوان140

االدب996ً+1ذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةوالء خلٌل ابو شنه حمادي141

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةكوثر نعمه عبد سلمان142

االدب1994ًانثىدٌالىالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةهند ضٌاء ناٌف احمد143

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةهبة عماد كاظم حسون144

االدب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةبراء علً عبد هللا عٌدان145

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةتقى سامً كرٌم محمد146

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةعتاب عبد السجاد عبد الزهرة حسٌن147

االدب1995ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسارة عدنان لفتة عباس148

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزهره حٌدر محمد عبد االمٌر149

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزٌنب سالم محمد عبود150

االدب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحٌدر ابراهٌم جابر عبد الزهره151

االدب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحسٌن جامل شامان عبد هللا152

االدب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحسٌن علً عبٌد سلطان153

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزٌنب مطشر هاشم محمد154

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزٌنب محمد حسن هاشم جواد155

االدب1997ًذكرواسطالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةعباس خضٌر حسن مظلوم156

العلم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةفاطمه داخل كاظم حسن157

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةفاطمة عبد االمٌر جبر فنجان158

االدب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمرتضى حٌدر محمد هان159ً

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمرٌم سعد كحٌط عبود160

االدب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةنور الهدى محمد ٌاسر سلطان161

العلم1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةهدى جاسم محمد مصطفى162

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةرسل عباس علً اسماعٌل163

االدب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزهراء علً هاتف عبود164

العلم1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزهراء نعٌم شري زغٌر165

االدب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحٌدر كرٌم شمخً دوري166

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةآٌات عبد الجاسم سرحان عوده167

العلم1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحنان مسلم حنون حسٌن168

االدب1996ًانثىذي قارالصباحٌةعلوم القراناالولىرفا حمٌد صكبان عل169ً

االدب1996ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسٌف عالء طعمه جمٌل170

االدب1997ًانثىذي قارالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةزهراء نعٌم جبار أروٌض171ً

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحنٌن عبد هللا عبٌد مهدي172

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمرٌم جواد كاظم جودة173

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسجى نجم بدر شاكر174

االدب1997ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةظاهر حبٌب رزاق سعٌد175

االدب1995ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسجاد جاسب عبد طالب176

االدب1992ًذكرالقادسٌةالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسٌف حمٌد جاسم محمد177

االدب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةعونً شاكر جاسم محمد178

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةفاطمه حٌدر محمد علً محمد جواد179

االدب1997ًذكرصالح الدٌنالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةعباس موسى علوان اسمٌر180

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمقدس ماجد بطران حمٌدي181

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةرؤى فاضل عناد عاكول182

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةعبٌر شاكر جودة زعال183

االدب1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةسامً فوزي تركً ساجت184

االدب1996ًانثىذي قارالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةاسماء برزان حٌال عبد الحسٌن185

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةهدٌر فارس حاجم مسٌلم186

معهد1989ذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمحمد حمزه حسٌن ناصر187

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةاسراء جعفر حسن حسون188

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةحوراء عبد الحسن ادهام شناوة189

العلم1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةلمٌاء فٌصل سالم سلمان190

االدب1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمصطفى مهدي عبد الحسٌن ٌاسٌن191

العلم1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةنور عبد العباس موسى عبد الكرٌم192

االدب1993ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىابتسام علً راهً عباس193

معهد1988ذكرالنجفالمسائٌةعلوم القرانالرابعةمرتضى محمد عاصم حسون194

جلبت وثٌقتها- اسالمً 1994انثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىالهام منصور رحٌم سلمان195

جلبت وثٌقتها- اسالمً 1996انثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىابرار حامد كمال الدٌن جواد196

جلبت وثٌقتها- اسالمً 1998انثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىانعام فوزي جهاد سلمان197

جلبت وثٌقتها- اسالمً 1997انثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىسجى مثنى حاتم عباس198

الفنون التطبٌقٌة1993انثىذي قارالصباحٌةعلوم القرانالثالثةزهراء حسام طالب محمد امٌن199

اسالم1995ًذكرنٌنوىالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةمحمد عبد الغفور زٌنل محمد200

االدبًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةكرار مؤٌد عبد الكاظم حمزة201

االدبًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القرانالثالثةمرٌم محمد درٌح علوان202

االدب1991ًذكربابلالصباحٌةعلوم القرانالثالثةاحمد عمر عبٌد خضٌر203

العلم1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىاحمد باسم ناظم صاحب204

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىامٌره حسان صاحب محسن205



االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمرٌم كرٌم حسٌن عباس206

معهد1986ذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىعباس مزهر عبادي عبد الكرٌم207

احٌائ1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىاستبرق حبٌب عبد الساده سوادي208

االدب1997ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىحسن صالح هادي راض209ً

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىاٌمان فرحان عبود حطاب210

االدب1998ًذكردٌالىالصباحٌةعلوم القراناالولىانور مهنا عمران جمٌل211

االدب1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمسلم حسن عبد هللا عبد212

االدب1997ًانثىالقادسٌةالصباحٌةعلوم القراناالولىعبٌر حسٌن علٌوي حسٌن213

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىنور محمد رضا حمودي حسٌن214

االدب1998ًانثىكربالءالصباحٌةعلوم القراناالولىرقٌه غالب طالب عبد الرزاق215

االدب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىنور الهدى صالح كامل عبد216

احٌائ1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىكرار جلٌل ابراهٌم عبد الرضا217

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىضحى محمد هادي عطٌه218

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىهٌام راسم حمزه عوف219ً

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمنى كرٌم عبد زٌد باٌش220

االدب1992ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىدعاء حاتم كرٌم اسٌود221

احٌائ1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىانوار جلٌل رحٌم خشه222

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىعذراء فرحان جمٌل عناد223

االدب1996ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىمضر غانم ماٌح كحٌط224

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىحوراء عدنان موسى دل225ً

االدب2000ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزٌنب ضٌاء مجلً حسن226

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىابتهال محمد دٌلً كاظم227

االدب1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىرضا اسماعٌل حلب فاخر228

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىهدى كامل محسن عبد229

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىاستبرق علً مزهر راض230ً

االدب1996ًانثىكربالءالصباحٌةعلوم القراناالولىسهام طالب اٌدام مطلك231

االدب1999ًانثىكربالءالصباحٌةعلوم القراناالولىهدٌل خضٌر حسن عبود232

االدب1999ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىحسٌن صالح منعم حسون233ً

احٌائ1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىرقٌه غانم باصر حسٌن234

تطبٌق1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزٌنب محمد حسٌن جبار235

االدب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىنوال عبد الجلٌل شمخً طعان236

االدب1998ًانثىكربالءالصباحٌةعلوم القراناالولىزهراء حسٌن عبد شالل237

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىحوراء مطرود هواس عجٌل238

االدب1999ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمؤمل عبد الرضا بعٌوي حسٌن239

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىانتصار محمد علً عبد العباس240

االدب1996ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىكوثر رحمن علً عبد241

االدب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىمرٌم عالء عبد الحسٌن مجٌد242

االدب1997ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىاحمد عسكر سالم كاظم243

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىتبارك قاسم محمد ناج244ً

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىسراء علً عبد الزهرة عبد الواحد245

االدب1993ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمحمد جاسم شاكر موسى246

االدب1996ًذكركربالءالصباحٌةعلوم القراناالولىسعد علً عطٌه عبد عون247

تطبٌق1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىشهالء جواد مانع موسى248

االدب1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزٌد قاسم محمد ثامر249

االدب1997ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىزهراء علً جاسم ناصر250

االدب1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىهاجر علً كاظم محمد251

االدب1999ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القرانالثانٌةورود قاسم مهدي عبود252

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزهراء عدنان حسن حمزه253

االدب1996ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىهدى ضٌاء ناصر حسٌن254

االدب1994ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىبتول زهٌر ناجً محمد255

االدب1996ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىعالء حسٌن كامل خضٌر256

االدب1994ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىحسٌن رعد صاحب مرزوك257

االدب1998ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىحسن محمد حسن شٌاع258

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىبراء محمد عبد الحسٌن موسى259

احٌائ1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىفاطمة جعفر عبد السجاد جواد260

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزٌنب الكبرى علً خضر محمد261

احٌائ1998ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىاسراء بهجت علً هالل262

االدب1998ًانثىبابلالصباحٌةعلوم القراناالولىنوره حسن حمزه شالل263

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىبراء محمد عبد الحسٌن موسى264

االدب1994ًذكرذي قارالصباحٌةعلوم القراناالولىعلً زبالة سرول شحاذة265

تطبٌق1998ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىصالح مهدي باقر عل266ً

االدب1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىضحى فارس راضً مهدي267

االدب2000ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىبنٌن كرٌم عبد االمٌر وزواز268

احٌائ1998ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىنورهان حمٌد كاظم حمٌد269

احٌائ1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىسجى منذر نعمان جواد270

االدب1999ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىحسن محمد حسن عبد هللا271

االدب1994ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىزهٌر منصور حنظل عطٌة272

االدب1996ًذكربابلالصباحٌةعلوم القراناالولىزٌن العابدٌن جاسم محمد حسٌن273

االدب1995ًذكرالمثنىالصباحٌةعلوم القراناالولىنزار ٌاسر مكوار شام274ً



االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىزهراء علً حسٌن حمد275

االدب1997ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىتبارك نجم عبد الزهرة نعمة جار هللا276

االدبًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمسلم حبٌب حسونً دهٌش277

العلم1999ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمرٌم صالح مهدي نعمه278

اسالم1996ًذكرالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىمحمد علً عادل عبد العال279ً

اسالم2000ًانثىالنجفالصباحٌةعلوم القراناالولىضحى عبد هللا عزٌز حسون280

اسالم1998ًانثىواسطالصباحٌةعلوم القراناالولىام البنٌن اركان الدٌن حمد هللا281


