
  التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیةكلیة 
 والتربیة االسالمیة قسم علوم القران

 نتائج المرحلة الرابعة  الدور االول
 2016 -2015للعام الدراسي  المسائیةالدراسة 

 النتیجة الشعبة اسم الطالب ت
 

 ناجحة بقرار أ االء جاسم عبد الواحد رحیم  1
 ناجح أ انور فاضل حمید منصور  2
 ناجحة بقرار أ ایة یوسف محمد داود  3
 راسب أ حامد صالح علوان عباس  4
 راسبة أ حنین محمد ارویض وادي  5
 ناجح بقرار أ حیدر عبد الحمزة حمید عبد  6
 ناجح بقرار أ رافد شذر خضیر حران  7
 راسبة أ رویدة كاظم محمد مھدي  8
 راسبة أ زھراء راضي جعفر محمد  9

 راسبة أ زینة فاضل جاسم حسن  10
 ناجحة أ سارة محمد نجم عبد غلوم  11
 ناجح بقرار أ سجاد رحمن جاسم محمد  12
 ناجحة بفرار أ سرى قاسم رسول محمد  13
 ناجح بقرار أ سیف علي مھدي حیدر  14
 ناجحة أ شیماء فایق ھاشم قاسم  15
 ناجح أ صالح حسن صبار عبد اللھ  16
 راسب أ صالح زوید خلف وائل  17
 راسب أ عامر محمود عباس جمال  18
 راسب أ عقیل خمیس حمید فیاض 19
 ناجح أ عالء احمد خلیل بكر  20
 ناجح بقرار أ علي ابراھیم مطرجاسم  21
 راسب أ علي حسن علي حمزة  22
 راسب أ عمر محمد فرحان نغمیش  23
 راسب أ قصي حامد محمود مرعي  24
 ناجح أ ماھر عباس فاضل علوان 25
 راسب أ محمد طالك صلبوخ عبد علي  26
 راسبة أ مریم خضیر كاصد كضیب  27
 راسبة أ مودة حسین رزوقي جاسم  28
 راسبة أ نضال ظاھر حسین ناصر  29
 راسبة أ نغم عادل شوكت عبد 30
 راسبة أ نھران عبد اللھ رویس غیاض  31
 راسب ب احمد عبود فرحان عباس  32
 راسب ب احمد فالح حسن كاظم  33
 ناجحة ب ازھار غازي حسین جاسم  34
 راسب ب اشرف حمید حمزة حمادي  35
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 راسبة ب ایمان سلیم عیسى ناصر 36
 راسب ب حسن معصوم حسن محمد  37
 راسب ب حمزة قاسم خلف محمد  38
 راسب ب خلدون امجد محمد كریم  39
 راسبة ب دعاء علي جمیل عبد حسن   40
 ناجح بقرار ب رسول حسین خلیل لفتة  41
 ناجح ب رضا حسین خلیل لفتة  42
 راسیة ب رواء علیوي عبیس عویز 43
 ناجح بقرار ب زین العابدین عارف رزاق كاظم  44
 ناجحة ب زینة شنیشل حسین خدام  45
 ناجح ب سالم جمعة عجاج ھادي    46
 راسب ب صدام یحیى حسین فلیفل   47
 راسب ب عبد الحمید عبد الستارعبد الجبارحسون   48
 راسب ب علي حامد منشد غلیم   49
 ناجح بقرار ب محمد جاسم حمود عبد علي   50
 ناجح ب محمد حمید صالح ابراھیم   51
 ناجحة بقرار ب مروة حربي فاضل خلف  52
 راسبة ب مروة حسن شمخي جبر   53
 راسب ب مھند حاتم كریم زایر  54
 ناجحة بقرار ب میرفت جمیل نواف ابراھیم   55
 ناجحة ب نور صبیح لطیف رزاق   56
 ناجحة بقرار ب ھبة عطا فضالة عودة   57
 ناجحة ب ھبة عالء عبد اللطیف حسون   58
 راسب ب ھشام زیدان المي فرھاد   59
 ناجحة ب ھیام یوسف حرب عبد السادة  60
 ناجح بقرار ب وائل سعید حریجة عودة   61
 ناجحة ب وفاء فائق كریم عبد 62
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