
2020-2019 للعام االسالمية والتربية القران علوم قسم          المسائية/   الدراسة               االولى/    المرحلة نتائج

التقدير النتيجةااليميلالرباعي الطالب اسمت

جيد جداناجحahmed.gulam1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاحمد كاظم غالم حسن1

امتيازناجحAsmaa.Abbas1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqأسماء جمال عباس شهاب 2

جيد جداناجحBashir.Khawam1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبشير طالب خوام خلف 3

جيد جداناجحhasan.aboud1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqحسن حميد عبود نمينم 4

جيد جداناجحsdekmaged12@gmail.comصديق ماجد ابراهيم عواد 5

جيد جداناجحabd.Salih1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعبد حامد صالح ابراهيم6

جيد جداناجحothman.gaeeb1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqعثمان محمود ابراهيم غايب 7

جيد جداناجحmohammed.obaiid1901@ircoedu.uobaمحمداحمد عبيد خليف 8

جيد جداناجحmurtadh.hussein1901@ircoedu.uobaghdad.eduمرتضى رحيم حسين زامل 9

امتيازناجحmaryam.jallob1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمريم اركان جلوب حسن10

جيد جداناجحmustafa.madhlom1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمصطفى كامل مظلوم أسعد11

جيد جداناجحMontathar.HOSSen1901.@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمنتظر كاظم حسين زامل 12

امتيازناجحnoor.sahib1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنور احمد صاحب احمد13

امتيازناجحHajer.Yassen1901@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهاجر صالح ياسين حمد 14

2020-2019 للعام  االسالمية والتربية القران علوم قسم           المسائية/   الدراسة               الثانية/  المرحلة نتائج

التقدير النتيجةااليميلالرباعي الطالب اسمت

جيد جداناجح mohammedanmar278@gmail.comانمار محمد بريسم احمد2

 جيد جداناجحة twthtwthalhlfyo@gmaill.comايات قاسم عبد الحسين عبد 3

 جيد جداناجحalimuradtuama2023@gmail.comأحمد كريم عبيد عاصي 4

 جيد جداناجحة amnaraad365@gmail.com.أمنه رعد عبد الواحد عبد هللا5

 جيد جداناجح bx1.hamad@gmail.comحامد هادي خضير محمد7

 امتيازناجحة raghadalsaede@gmail.comرغد رحيم حسين خليفه8

 جيد جدا ناجحة zzynb6058@gmail.comزينب خضر لفته حسن 9

 جيد جداناجحة جmrs.fatama345@gmail.comزينب سالم عبيد جمعة 10

معيد سيرة وانكليزيمعيد سيرة وانكليزيsajid26489@gmail.comساجد نعمه خلف محمد11

جيد جداناجح snanahmedrashi6780@gmail.comسنان احمد راشد خستاوي 12

جيد جداناجحة shahadhusseinee@gmail.comشاهزنان حسن جاسم كاظم 13

 جيد جداناجح sfas3785@gmail.comصفاء سلمان محمود شكير 14

 جيد جداناجح abas0770292@gmail.comعباس كريم كامل يوسف 15

 جيد جدا ناجح azozhkj126@gmail.comعبدالعزيز هادي خضير جرو16

 جيد جداناجح aaut583@gma.comعبدهللا صادق فاضل ربيع 17

 جيد جداناجح gig5yf@gmail.comعلي كريم حسن موسى18

 جيد جداناجح mohammedaladel1982@gmail.comمحمد احمد عبد هللا سليم الفياض 19

 جيد جدا ناجح slm80796@gmail.comمحمدفرج مرير كردوش 20

 جيد جداناجح mortada.kateb1801c@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمرتضى كاتب مفتن صالح21

 جيد جداناجح mushrksami@gmail.comمشرق سامي طعمة كصيري22

 جيد جداناجح mstfydr87@gmail.comمصطفى اباد رفيق عبد القادر 23

 جيد جداناجح most.77ahmad@gmail.comمصطفى احمد جاسم عبد هللا 24

جيد جداناجحة nanabaa279@gmail.comنبأ ناصر بارح خليفة 25

 جيد جداناجحة njwmflh48@gmail.comنجوم فلح حسن جواد 26

جيد جداناجحة joryyoo690w@gmail.comهاجر كريم مغيثي جساب 27

 جيد جداناجحة ahmedsalam918p@gmail.comهاله سالم مطلك موزان 28

جيد جداناجح wawa94adad@gmail.comوليد عدنان عباس خيرهللا 29

2020-2019 للعام االسالمية والتربية القران علوم قسم          المسائية/   الدراسة              الثالثة/  المرحلة نتائج

التقديرالنتيجةااليميلاسم الطالب الرباعيت
جيد جداناجحqahmd9352@gmail.comاحمد قاسم حنتوش شرموط1

جيدناجحamjadmhmwd787@gmail.comامجد محمود دلف موسى2

جيد جداناجحbarqmalk@gmail.comبارق مالك ظهيد ناصر4

جيد جداناجحyazanallami61@gmail.comتكتم علي محمد عبيد5

جيد جداناجحHussienalalwe6@gmail.comحسين خالد مجيد هدايت6

جيد جداناجحhaider.ahmed.7060@gmail.comحيدر احمد محمود محمد8

جيد جداناجحamroajil5@gmail.comخطاب عجيل عباس ونان9

جيد جداناجحtara.tara1471@gmail.comرنا صالح عريبي كاظم السراجي10

جيد جداناجحzozohaider21@gmail.comزهراء حيدر حسن علي12

جيد جداناجحhhuio8815@gmail.comزينب ضياء حسين كبسوو13

جيد جداناجحzainabalaa23498@gmail.comزينب عالء هادي سعيد14

جيدجداناجحsajadhsnkazm67@gmail.comسجاد حسن كاظم شامخ16

جيد جداناجحsajadsaad7080@gmail.comسجاد سعد مظلوم وهيب17

امتيازناجحsulimanadnan851@gmail.comسليمان عدنان محمد احمد19

جيدجداناجحshly33457@gmail.comسهيل نايل مطرود نايل20

جيد جداناجحsyfnjmbydklyb@gmail.comسيف نجم عبيد كليب21

جيد جداناجحsabah.esam1996911@gmail.comصباح عصام علي ناجي22

جيد جداناجحmhsndya667@gmail.comضياء محسن عكيل حسن23

جيد جداناجحabbaskareem025@gmail.comعباس كريم علي عواد24

جيدناجحubidialalahiubidialalahihuasni@gmail.comعبدهللا حسن عبدهللا خضير25

مقبولناجحsjad40567@gmail.comعلي السجاد كريم زغير26

جيد جداناجحamrfarwq079@gmail.comفاروق عامر محمود فارس27

جيد جداناجحazz999z9z@gmail.comمحمد الباقر صادق فيصل كريم28

جيد جداناجحabbasmohmmad685@gmail.comمحمد حسن إبراهيم عسكر29

جيد جداناجحmahmoodyonism@gmail.comمحمود يونس سلمان خيال30
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جيد جداناجحmustafaaboarafa@gmail.comمصطفى عبد الرزاق صادق مهدي31

جيد جداناجحmassaaldrajy@gmail.comمالك صادق عاشور شديد33

جيد جداناجحmaha.aljnabe1991@gmail.comمها عبدهللا عباس منصور34

جيد جداناجحnzhanss.ariqe@gmail.comنزهان خالد حسين شهاب35

جيد جداناجحnwr389790@gmail.comنور هاشم حسين حمادي37

جيد جداناجحwsamarhym16@gmail.comوسام ارحيم عليوي گلي38

جيد جداناجحyaasersa867@gmail.comياسر سعد ابراهيم هالل39

جيد جداناجحaldolaeme1998@gmail.comياسين غالب علي حسين40

جيد جداناجحyhyyah78@gmail.comيحيى احمد فياض علي41

متوسطناجحmbdrly58@gmail.comعلي مبدر عناد حسين42

مقبولناجحaldulimyahmed92@gmail.comأحمد حميد هاشم46

متوسطناجحehabalrubaee2@gmail.comايهاب محمد عواد47

2020-2019 للعام االسالمية والتربية القران علوم قسم           المسائية/   الدراسة               الرابعة/     المرحلة نتائج

التقدير النتيجةااليميلالرباعي الطالب اسمت

امتيازناجحةhashmabwyasr730@gmail.comاسراء هاشم عبد الحسن أسمر 1

جدا جيدناجحdnanmoo17@gmail.comعمر عدنان مطلك طلب 2

امتيازناجحanassaad3838@gmail.comانس سعد حقي توفيق3

جدا جيدناجحةsuherdr@gmail.comسهير منال ناظم محمد علي4

جدا جيدناجحةsarahismaeil199@gmail.comسارة أسماعيل أحمد عباس 5

جدا جيدناجحfhhgdo12345@gmail.comحسين محمد هاشم محسن 6

جدا جيدناجحةweldanfadel@gmail.comولدان فاضل سيد محيسن7

جدا جيدناجحiessa.frhan@gmail.comعيسى فرحان شالل احمد8

جدا جيدناجحMuntazar.Chaloob1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمنتظر موفق حسين جلوب 9

جدا جيدناجحةhadeel.abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهديل سالم ابراهيم عبدهللا10

جدا جيدناجحةShaimaa.Abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqشيماء نجم عبدهللا احمد 12

جدا جيدناجحamahdi9055@gmail.comمهدي علي سلمان عبد الحمزة13

جدا جيدناجحةnadear682@gmail.comنادية حلمي طلعت رفعت14

جدا جيدناجحةDoaa.Shamkhi1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqدعاء فالح حسن شمخي 15

جدا جيدناجحAlaa.kholaif1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iq عالء قاسم احمد خليف 16

جدا جيدناجحةNedaL.Abdl6ol@ircoedu.uobaghdad.edu.iqنضال حسن عبدهللا نزال17

امتيازناجحbccvz974@gmail.comمحمد نبيل إبراهيم علوان18

جدا جيدناجحmohammadkr1526@gmail.comمحمد خليل رحم حزام19

امتيازناجحةzhraryad98@gmail.comزهراء رياض حسين كيم20

جدا جيدناجحIbrahem.alsharaa96@gmail.comابراهيم خالد مجيد عداي21

جدا جيدناجحasdkhlf69@gmail.comاسعد خلف علي رهيف23

جدا جيدناجحةbushra.Ali1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqبشرى عبد عواد علي24

جدا جيدناجحdydanahmdhady@gmail.com  احمد هادي ضيدان فزع25

امتيازناجحfaidsalamabbas@gmail.comفيض سالم غازي عباس 28

جدا جيدناجحةhuda.abd1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqهدى محمد ناجي عبد هللا 29

جدا جيدناجحةsanfora19965@gmail.comغفران محمود سلمان محمد 30

جدا جيدناجحةkhawlah.saleh1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqخولة عبدهللا صالح ابراهيم 31

جدا جيدناجحAhmed.Hasan1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqاحمد غالي محمد حسن32

جيدناجحmunerbahar1989@gmail.comمنير بحر عبود دنان 34

جدا جيدناجحmustafaabdullah260@gmail.comمصطفى عبدهللا ياسين حمادي 35

جدا جيدناجحslmanamjd1@gmail.comامجد سلمان داود سلمان36

جدا جيدناجحahlam.zaidan1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqأحالم فارس زيدان حسوني 37

جدا جيدناجحjaafar.jaafar1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqجعفر صادق جعفر ضاعن38

جدا جيدناجحةmaab.ielewi1601@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمآب دريد قيس عليوي 39
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