
  التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیةكلیة 
 والتربیة االسالمیة قسم علوم القران

 نتائج المرحلة الرابعة  الدور االول
 2016 -2015الدراسي الدراسة الصباحیة للعام 

 النتیجة الشعبة اسم الطالب ت
 

 ةناجح أ ابتسام یونس مزرع ثجیل  1
 ناجح أ احمد حسین شالل دوخي  2
 ناجح أ أكرم جاسب حسین رحمة   3
 ناجحة أ أنصاف شاكر بادي نایف  4
 ناجحة أ بتول كاظم دحام حسن  5
 بقرار ةناجح أ بسمة نور الدین نعمة رمضان  6
 راسب أ خالد إسماعیل میزر حمدان  7
 ناجحة أ خلود علي محمد مطر الزیدي 8
 ناجحة أ رونق جواد كاظم دخینة  9

 مؤجلة أ زینب فالح عبد الحسن كبر  10
 راسبة أ سارة ستار جبار درویش  11
 ناجحة أ سحر كاظم جواد حبیب  12
 ناجح أ  سعد سالم حمید دودح 13
 ناجحة أ ضحى جاسم یاسر حسین  14
 ناجح أ ضیاء ھادي حزیم خضیر  15
 ناجح أ عبد النبي حسین سعید عطشان  16
 ناجح أ علي سعد زناد خنجر  17
 ناجح بقرار أ عماد جاسم حسن جاسم  18
 ناجحة أ نور الھدى حسین عطیة فارس  19
 ناجح ب احمد جاسم جبار علي  20
 ناجح ب احمد فایق احمد فزع  21
 ناجحة ب اسراء عدنان سلمان علیوي  22
 ناجح ب اكرم كاظم حسن حسین فیروز  23
 ناجحة ب امیرة رزاق خضیرخلیفة  24
 ناجحة ب أنسام عباس یوسف عبد  25
 ناجح ب حسین لفتة جبر كزار  26
 ناجحة بقرار ب دعاء طالب عبد الحسن جبار 27
 ناجحة ب زھراء حیدر عبد الحمید ھادي  28
 ناجحة ب زینب حیدر محمد عبد اللھ  29
 ناجحة ب سارة سالم یاسر كاظم  30
 ناجح ب سعد عضید عباس علي  31
 ناجح بقرار ب سیف الدین علي طعمھ صالح  32
 ناجح بقرار ب عبد الستار ثامر نصیف جاسم  33
 ناجحة ب غفران طاھر عزیز جمیل  34
 راسبة ب فرح جمال خضر محمود  35
 بالغیاب راسب ب محمد عواد حمیدي 36
 ناجح بقرار ب محمد كاظم علي حسین  37
 راسب ب محمد مراد كاظم داود  38
 ناجح ب مناف محمد احمد حمید  39
 ناجحة ب میس سعد ابراھیم  اسماعیل  40
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 ناجحة ب  ھدى واثق كریم  علي 41
 ناجحة ب ھدیر مھدي معلة حسین  42
 ناجحة ب ھناء سالم مجید علي  43
 ناجح ب یاسر راضي كریم عباس  44
استضافة الى جامعة  ب وضاح حسن علو 45

 سامراء
 ناجح بقرار ج احمد عبود ابراھیم یاسین  46
 ناجح ج حسین علي مسیر خضیر  47
 ناجح ج حیدر خلف احمد حسن   48
 ناجحة ج دالیا مزھر سوادي شاھین  49
 ناجحة ج دعاء محمد زیدان خلف  50
 ناجح بقرار ج ذر خمیس جاسم حمادي  51
 ناجحة ج رسل احمد ناجي عبد محمد  52
 ناجحة ج سجى عبد الحكیم حمید سید ذیاب  53
 بالغیاب راسب ج سیف االسالم  محمد سعید  54
 ناجحة ج شیماء جاسم محمد حسن  55
 ناجح ج علي كریم منصور علوي  56
 ناجحة ج كوثر عبد الحسین عزیز مشتت  57
 ناجحة بقرار ج لیث حامد خضر حایف  58
 ناجحة ج محمد عبد الوھاب احمد جدوع  59
 ناجحة ج مروة ھیثم فرید خزعل  60
 ناجح ج مصطفى كردي عبد حسین  61
 ناجحة بقرار ج  منى سعد زكي یحیى االمیر 62
 ناجحة ج نرمین منیر فرج حمودي 63
 ناجح بقرار ج نصیف جاسم محمد  جسام  64
 ناجحة ج ھدیل عبد الرزاق حماد شیبان  65
 راسب د انس احمد محمد عبد اللھ  66
 ناجح د حسین علي نایف أردیني  67
 ناجح د حیدر كریم لھمود طاھر  68
 ناجحة د دعاء جواد كاظم حسون  69
 ناجحة د دعاء رضا جلوب عریان  70
 ناجح بقرار د سیف حسین علیوي شبیب  71
 ناحج د صباح نوري عفن حرج  72
 ناجح بقرار د عبد السالم نعمة عودة شكر  74
 ناجح بقرار د عالء عطیة عبد اللھ ساھي  73
 راسب د عمر حسن ھادي علوان  75
 ناجحة د فاطمة عادل جاسم حمادي 76
 ناجح د محمد عبد اللھ طھ خضیر  77
 ناجح بقرار د محمد عماد محمد  عبید  78
 ناجحة د میسون حسین علي صادق  79
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 ناجح د ناھي عالء رحیل محمد  80
 ةناجح د ھدى محمود نصیف جاسم  81
 ناجح د ھمام عبد الجبار عاشج حسین  82
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