
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

  قسم علوم القرآن الكريم
  ٢٠١٦ - ٢٠١٥نتائج المرحلة الثالثة / الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

  الشعبة : أ              صباحي    الثالثةقسم علوم القران والتربية اإلسالمية      المرحلة : 
        

  النتيجة    سم الطالبا  ت
  ناجح    أحمد حسين كامل  
 راسبة    إسراء هاشم حوين 
  ناجحة بقرار    أسماء محمود جاسم  
  ناجحة    أسيل لطيف جاسم  
  ١٨/٢/٢٠١٦في  ١١١٤ باألمر رقن قيدها  حامد عبد علي أفراح  
  راسبة    أالء حسين كامل  
  ٦/٣/٢٠١٦في  ١٦١٤ باألمرمؤجل   إمام رعد عبد اللطيف  
  ناجح بقرار    أمير موفق جاسم 
  ناجحة        آيات جبار مطر  
  راسبة    آيات صاحب سلمان  
  راسبة    آيات علي صاحب  
  ناجحة    إيمان ثائر عودة  
  ناجحة    إيناس كريم جوي  
  ناجحة    إيناس هاشم سجاد  
  ناجحة بقرار    بركات محسن عاشور  
  ناجح    ثامر جاسم غانم  
  راسب    حسام علي باجي 
  ناجح    حسن رمضان محسن  
  ناجحة    حنان عبد الله فياض  
  ناجحة بقرار    حوراء عودة جميعي  
  ناجحة    رشا داود سلمان  
  ناجحة    رواء عماد منعم  
  ناجحة    زهراء ناجح مهدي  
  ناجحة بقرار    زينب علي كريدي  
  راسبة    زينب محمد عباس  
  ناجحة    سارة برهان حرامي   
  ناجحة   سجى علي رحمة  
  ناجحة   سرى رسول كاظم  
  راسب    عمر سعيد رشيد  
  راسبة    غفران عدنان سليمان  
  ناجحة بقرار    غفران عزيز مجبل  
  ناجحة بقرار    مريم ناصر حسين  
  ٧/٣/٢٠١٦في  ١٤٣٤ باألمرمؤجلة   نور الهدى عالوي شبوط  
  راسبة    نور فالح عبد فلحي  
  ناجحة    كشيشهدى كريم   

  
   



  الشعبة : ب  صباحي       الثالثةقسم علوم القران والتربية اإلسالمية     المرحلة :      
        

  النتيجة    سم الطالبا  ت
  ناجح    أحمد صالح عبد علي 
  ناجح    أحمد عبد الله شبيب 
  ناجح    أيمن حسن عمران 
  راسبة    بتول عالوي غضبان 
  ١٨/٢/٢٠١٦في  ١١١٦ باألمر راسب  بكر شهاب احمد 
  راسب   حارث سلمان غازي 
  ناجحة    حنان جمعة جابر  
  ١٨/٢/٢٠١٦في  ١١١٤ باألمر رقن قيده  حيدر راضي عطوان 
  ناجحة    خنساء فيصل علي 
  راسب    دلير إبراهيم رستم 
  ناجحة    رانية علي شمسي  
  ناجحة    رحمة ثائر عبد الكاظم 
  ناجحة    زهراء ستار جبار 
  راسبة    زهراء نصر كاظم 
  راسبة    زينب حسين شيال 
  ناجحة    زينب حسين علي 
  ناجحة بقرار    زينب سالم بدر 
  راسبة    شمائل عبد الرزاق محمد 
  ناجح بقرار    طارق حسن صخيل 
  ناجح بقرار    عامر بدر غايب 
  ناجح بقرار    عبد الرحمن طالب نصيف 
  ناجحة    عذراء أحمد إبراهيم 
  راسب    سعران كاظمعلي  
  راسب    علي سعيد مطر 
  راسب    علي سلطان جبر 
  ناجح بقرار    علي ضاهد إبراهيم 
  ناجح بقرار    علي مهدي صالح 
  راسب    كريم  علي لفتة 
  ١٨/٢/٢٠١٦في  ١١١٦ باألمر راسب  عمار صالح محي 
  ناجح    عمار عزيز عكش 
  ناجح    محمد عثمان عبد الله 
  ناجح    مهند غانم رجب 

  
   



  : جالشعبة    صباحي    الثالثةقسم علوم القران والتربية اإلسالمية    المرحلة :       
               

  النتيجة    سم الطالبا  ت
  ناجح بقرار    أحمد سالم عباس 
  ٢٠/٣/٢٠١٦في  ١٦٨٩ باألمر راسب   عبد الرضا إسماعيل إسحاق 
  ناجحة    أميرة موفق حسون 
  ناجح بقرار    أحمد أنور علي  
  راسبة    آيات مؤيد سلمان  
  ناجح بقرار    حسين عبد الله ساجت  
  ناجح    حيدر ضياء عاشور  
  راسب    دهام جمال دهام 
  راسبة    دينا رعد مايع 
  راسب    رسول محمد اذعار 
  ٢٩/٣/٢٠١٦في  ١٩٧٠ باألمر راسبة  رونق طارق حسن 
  ناجحة    سماح جواد كاظم 
  ناجحة بقرار    عبد الكريمسماهر مدحي  
  ناجح بقرار    عادل صالح محمود 
  راسب    عبد الله فاضل عبيد 
  ناجحة    عبير سلمان علوان  
  راسبة    عذراء منير حسن 
  راسب    عالء حسين علي  
  ناجح    علي ثامر عبد علي 
  ناجح    علي حميد مهدي 
  راسب    علي عبد الرضا كاظم  
  راسب    علي موسى هاشم 
  ٧/٣/٢٠١٦في  ١٤٣٤ باألمرمؤجل  عطا نعمة عمار 
  راسب    عمر حسين جاسم 
  ناجح    محمد عبد الحسن بشير 
  راسب    مروان مجيد جاسم 
  ٢٩/٣/٢٠١٦في  ١٩٦٦ن قيده باألمر رق  مصطفى فاضل حريش 
  راسب    عبد الله  مصطفى فخري 
  ناجحة    نازك قاسم جبر 

  
   



  د: الشعبة    صباحي    الثالثةقسم علوم القران والتربية اإلسالمية    المرحلة :        
  

  النتيجة    سم الطالبا  ت
  راسب    أرشد احمد كامل  
  راسب    آزر محمد حسن  
  ناجح بقرار   أكرم كامل رحيم 
  راسبة    آية حسن هادي  
  ناجحة    بشرى سبع خميس  
  ناجح بقرار    حسين صالح مجيد  
  ناجحة    يوسف عبد الرضاحنين   
  ناجحة    دعاء حسن مهدي  
  ناجحة    رسل محمد محسن 
  ناجحة    زمن زياد عز الدين 
  ناجحة    زينب  ناصر هادي  
  راسبة   زينب سمير عزيز 
  راسبة    رحمن محمد سجا  
  راسب    سلمان داود سلمان 
  راسب    سجاد حسن كاظم 
  ناجحة    شيماء ستار جبار  
  راسبة    ضحى زيدان خلف  
  ناجحة    ضحى سعد لطيف  
  راسب    عبد الرحمن حبيب عايد  
  راسب    عبد الملك كريم عباس  
  راسب    علي جواد حسن  
  ناجح    علي حسين مشعان  
  ١٨/٢/٢٠١٦في  ١١٢١مر باأل رقن قيدها  غسق سمير عبود  
  راسب    محمد عبد حمادي  
  ناجحة بقرار    مالك جمال محمود  
  ناجحة    هاجر طالب عبد الحسين  
  ناجحة بقرار   هاجر فالح نجم  
  ناجحة بقرار   هبة حسن نجم  
  ناجحة بقرار   هبة عامر كاظم  
  راسب    ياسين موسى ياسين  

  
   



  هــالشعبة :   صباحي      الثالثةمرحلة : القسم علوم القران والتربية اإلسالمية       
        

  النتيجة    سم الطالبا  ت
  ناجحة    سلمان داودأنهار  
  ناجحة    بيداء حسن علي 
  ناجحة    زهراء عالوي كاطع 
  ناجحة    سجى كريم فرحان  
  ناجحة    طيبة عباس خلف  
  راسب    طعيم مالحعلي   
  ناجحة    فاطمة عبد الرضا جسر 
  ناجح    قصي صالح قصاب 
  ناجح    محمد ثجيل وحيد  
  ١٨/٢/٢٠١٦ في ١١١٦مر باأل راسب  محمد خضير مهدي  
  راسب   محمد علي حسين 
  راسب    مرتضى احمد جالت 
  ناجح    مرتضى محمد ليلو 
  ناجح    مصطفى حميد مجيد 
  ناجح    مصطفى عناد سلمان  
  ناجحة    ندى وصفي هالل  
  ناجحة    نور محمد مطر 
  ناجحة بقرار    هبة محمد عبد 
  ناجحة    هبة نجاح حسن  
  راسب    وسام عباس سلمان 
  راسب    مهدي طهوسام  

  
   



  و الشعبة :  صباحي    الثالثةحلة : المرقسم علوم القران والتربية اإلسالمية          
        

  النتيجة    سم الطالبا  ت
  ناجحة     حنين سالم حسين 
  ناجحة    حنين محمد ثويني  
  ١٧/٥/٢٠١٦في ٢٨٨٦راسبة بالغياب باألمر  خديجة عيسى احمد  
  ناجحة     عبد محمد أحمد سجا 
  ناجحة    سحر جبار لفتة 
  ناجحة    كواكب خميس عبد ربه 
  راسب    ماجد أحمد ياسين 
  راسب    محمود جمال خلف 
  ناجح    مروان نجم عبد علي 
  ناجح بقرار    مصطفى صبح حسين 
  ناجح    مصطفى فهيم أحميد  
  ناجحة بقرار    ميامين أكرم ناجي 
  ناجحة    ميرفت ياسين سعيد 
  ٢٢/٣/٢٠١٦في ١٧٥٠الغاء االستضافة باألمر         نبيل حسن رشيد 
  ناجحة    نور أحمد شيحان 
  ناجحة بقرار    نور صاعب كاظم  
  راسبة    هبة بجاي حمزة 
  ناجحة بقرار    هبة وهاب خميس  
  ناجحة بقرار    هدير رحمن عبد الحسين  
  ناجحة    ورود عبد جاسم  
  ناجح    يوسف حسن علي  

  
   


