
  نتائج المرحلة الثانية
  (أ)الدراسة المسائية

  النتيجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  احمد عبد السالم محمد  
  ناجحة  بيداء إسماعيل إبراهيم  
  راسب تقي ميثم إبراهيم/محمل تالوة  
  راسبة  تمارة تحسين علي/محملة نحو  
  راسبة  جنان خضير عباس  
    حازم هاشم عودة  
  راسب  مهدي صالح/محمل  تالوة وحقوقحسام   
  راسب  الحسين إبراهيم حطاب  
  راسب  حسين علي حسين/محمل تالوة ونحو  
  راسب  هاشم/محمل تالوة حسين محمد  
  راسب  عبد الجبار/محمل تالوة حيدر ستار  
  راسب  خالد احمد سلمان/محمل علوم قران ومدخل  
  راسب  دخيل مطشر كاظم/محمل علوم قران ومدخل  
  راسب  رأفت باسم خضير/محمل تالوة  
  راسب  رحمن عبد علي محمد /محمل علوم قران ونحو  
  ناجح  رياض شالل حماد  
  ناجحة  زهراء سمير رزاق  
    زينب هادي ذياب   
  ناجحة سارة غالب أمان الدين  
  راسب  سالم حمزة جاسم/محمل تالوة وعلوم قران  
  براس  سعد عباس عبد الله/محمل نحو وتالوة  
  راسب  سالم ياسين علوان/محمل تالوة وعلوم قران  
  ناجحة بقرار  سمية فاروق عباس  
  راسبة  سندس محمد جبار  
  راسب  سيف علي محسن/محمل علوم قران  
  راسبة  شذى خليل يوسف  
  راسبة  شروق راضي سعيد  
    شيماء جبار ناصر  
  راسب  صالح ضميد زمام/محمل تالوة  
  راسب  ضياء فليح جبر  
  راسبة  طيبة خليل عبد ظاهر   
  راسب  عدنان كريم دخيل/ محمل نحو  
  ناجح  علي سعيد علي   
    راسب 2015علي شنيشل علوان/ محمل تالوة وعلم نفس  
  راسب  علي عبد الكريم ابراهيم/محمل تالوة  
  راسبة  غادة فواز كاظم  
    كرامة قاسم علي  
  راسب  محمد كاظم عبد العباس  
  راسب  ف وازي/ محمل علوم قران و منطقمصطفى عبد اللطي  
    مها حيدر صالح/محملة تالوة  
  راسب  مهند جساس علي/محمل تالوة ونحو  
  ناجحة مي مهدي كاظم  

  



  (ب)الدراسة المسائية  نتائج المرحلة الثانية
  النتيجة  اسم الطالب  ت
   أثير حسن خماس  
   احمد جمال ناصر/ محمل تالوة وعلوم القران.    
  راسب  د حميد هاشم/محمل علوم القران وحقوقاحم  
  راسب  أسامة رجاء جميل/محمل نحو  
  ناجحة بقرار  إسراء مهلهل نعيمة  
  راسب  أكرم رزاق سعود  
    اميمة حسن صالح  
  ناجحة  بسعاد كامل نعمة  
  ناجحة  جيهان خليل هيالن  
  راسبة  حنين محمد وهم/محملة تالوة  
  ناجحة  ختام عبد الكاظم حنش  
  ناجحة  زينب سعد هاشم  
  راسبة  سارة علي حمزة/محملة تالوة وعلوم قران  
  راسب  سهيل نجم عبد الله/محمل تالوة  
  راسبة  محملة تالوة شهد سلمان داود/  
  ناجحة شيماء عباس احمد  
  راسب صادق صالح هراط  
  ناجحة بقرار صفية علي يوسف  
  براس  عدنان محمد منديل/محمل تالوة وعلوم قران  
    علي ضائع فواز/محمل تالوة ونحو  
  راسب  عقيدةعلي عبد الكريم مزبان/راسب تفسير وسيرة ونحو وعلم نفس و   
    / محمل نحو وتالوةعبد اللهعبد علي كريم   
  راسب  علي ياس سلمان/محمل تالوة ونحو  
  ناجح  عمر حواس سالم  
  راسبة  غدير صادق محمد  
  جحةنا  فاطمة حمود إبراهيم  
    فاطمة عبد الرضا نعمة  
  راسبة  فرح ناهض علي/محملة تالوة  
  راسبة  فيروز خضر عزيز/محملة تالوة  
  راسب  كرار كريم علي/محمل تالوة ومدخل  
  ناجح محمد عادل عبد الله   
  راسب  محمد عبد علي حسن/ محمل تالوة وعلم نفس  
  راسب  محمد عيد سعود   
  ناجحة بقرار  مرفت جاسم خزعل  
    منصور يوسف منصور  
  ناجحة مها عبد الرزاق علي  
  راسبة  مودة سعد احمد  
  ناجحة  ميسم لطيف منادي  
    مصطفى هادي صبري  
  ناجحة  نسرين سالم حسن  
  ناجح  نهاد علي أشخير  
  ناجحة  نور عبد العزيز محسن/محملة تالوة  
  ناجحة  هبة سمير محمد  
  راسبة  هدى مزهر راضي  
  راسبة  دهيسرى طالب عو  


