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قسم علوم القرآن الكريم
نتائج المرحلة الثالثة  /الدراسة المسائية للعام الدراسي ٢٠١٦ -٢٠١٥
الشعبة  :أ
قسم علوم القران والتربية اﻹسﻼمية المرحلة  :الثالثة مسائي
ت اسم الطالب

النتيجة

ناجﺢ
أثير جهاد فرحان
راسب
احمد نعمة عبد
راسب
ايهاب محمد عواد
راسب
باسم فاﺿﻞ محسن
ناجحة بقرار
بشائر نجم علي
ناجﺢ
توفيق محمود احمد
راسب
حسين فاخر خصاف
ناجحة
رشا حمود مفتن
ناجحة بقرار
زمن عبد الله محمد
ناجﺢ بقرار
زين العابدين جبار بداي
ناجﺢ بقرار
سﻼم عداي عبد كزار
ناجﺢ بقرار
سﻼم كامﻞ صلبوخ
ناجﺢ
عباس علي محمد
ناجﺢ بقرار
عبد الرحمن محمد توفيق
ناجﺢ
عبد الله عودة هاشم
راسب
عصام عبد علي سعف
راسب
علي ﺿياء هادي
رقن قيده باﻷمر  ٢٠٢في ٢٠١٦/١/١٨
علي محمود شاكر
راسب
قحطان عبد الرحمن حمادي
ناجﺢ
ماجد سالم غياض
راسب
محمد جواد كاظم
راسب
محمد عبيد حمد
راسب
مهند صالﺢ ﻻفي
راسب
مؤيد فنجان حرز
ناجحة
نادية محمد سعيد
ناجحة بقرار
نعمة عاصم جواد
راسب
هادي حسوني علي
ناجحة
وجدان هادي درويش
ناجﺢ بقرار
ياسر حسين محسن
راسبة
يسرى إبراهيم جاسم

قسم علوم القران والتربية اﻹسﻼمية

المرحلة  :الثالثة مسائي

ت اسم الطالب

الشعبة  :ب
النتيجة

راسبة
ابتهاج خلف طالب
ناجﺢ
احمد علي حسين
راسبة
أسيﻞ ثامر محسن
راسب
أكرم كريم خضير
ناجﺢ بقرار
باسم صبار كعيد
ناجﺢ
حاكم هﻼل جياد
راسب
حسن عباس علوان
راسب
حسين ماجد عمران
راسب
داود سلمان مرعي
راسبة
دعاء فاﺿﻞ لطيف
راسبة
زينب محمود فرهود
راسبة
سهاد حميد داود
راسبة
سهى جاسب عودة
رقن قيده باﻷمر  ١٠٣١في ٢٠١٦/٥/٥
سيف علي بدر
راسب
طه فؤاد صالﺢ
راسب
عصام قاسم جابر
راسب
عماد نعيم نوير
راسب
عمر وردي خلف
ناجﺢ
محمد عبد الكريم فياض
ناجﺢ
محمد علي غازي
راسب
محمد عنيد صالﺢ
راسبة
نور حسين عبد الحر
راسبة
نور ماجد كاظم
راسب
نوفﻞ شﻼل حماد
ناجحة بقرار
هدى نايف كريم

