
 نتائج قسم علوم القرآن والتربية االسالمية
 (  المرحلة الثانية –الدور الثاني  ) 2014-2013للعام الدراسي 

    النتٌجة االسم ت    النتٌجة االسم ت

ناجحة  سارة صبار رشٌد 27 ناجح ابراهٌم جاسم محمد 1

ناجحة  سارة عبد المنعم كاظم 28 ناجح احمد طه رحٌم 2

ناجحة  سارة ٌعكوب علً  29 ناجح احمد علً جبار 3

ناجحة  سحر صباح مهدي 30 ناجحة اخالص عداي عبد 4

 راسب سٌف محمد لطٌف 31 ناجحة بقرار اصٌل صباح عبداالمٌر 5

ناجحة  شذى ابراهٌم علً 32 ناجحة افٌاء بشٌر حاتم 6

 ناجحة شٌرٌن وهٌب عطٌة 33 ناجحة وعبور اٌالف عصام سعٌد 7

ناجحة  شٌماء جبار محمد 34 ناجحة اٌمان موزر حسٌن 8

ناجح  صالح سلطان علً 35ناجحة  بتول قٌس خضٌر 9

ناجح  صالح مهوس عبد 36ناجح  جاسم محمد خلف 10

ناجح  طالب فلٌح حسن  37ناجحة  جنان قاسم صالح 11

ناجح  عبد الرحمن حمٌد عبد هللا 38ناجحة  جنة عماد الدٌن خلٌل 12

ناجحبقرار  عبد الرحمن رعد خضٌر 39ناجح  حسن عبد محمود 13

 ناجح وعبور عبد الرحمن عماد احمد 40ناجح  حسن هادي حسن 14

ناجحبقرار  عبد القهار حامد امٌن 41ناجح  حمادة خلٌل ابراهٌم 15

ناجح  عبد هللا رعد كنعان 42ناجح  خلف رشٌد خلف  16

ناجحة  عال حٌدر عبد الخالق 43ناجح  دعاء ابراهٌم احمد 17

ناجحة  عال فاضل ابراهٌم  44ناجحة  دالل عبد السالم عادل 18

ناجح  علً اٌاد غازي  45ناجحة  رانٌة ستارجبار 19

 راسب علً جاسم مزهر 46ناجحة  رجاء عباس حرب 20

ناجح  علً سبع خمٌس 47ناجح  رسول جاسم حٌون 21

ناجحبقرار  علً سحاب حمود 48ناجحة  رفاه طالل احمد 22

ناجحبقرار  عمران حافظ جاسم 49ناجحة  رؤى ابراهٌم عكلة 23

ناجح  عمر احمد ٌاسٌن 50ناجحة  رؤى اسماعٌل محمد 24

ناجح  عمر عبد القادرحمٌد 51ناجحة بقرار  روٌدة خالد محمود 25
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 ناجح وعبور غادة حسٌن عبد النبً 52ناجح  زٌاد طارق علً 26

ناجح  نجاح حسن علً 70ناجحة  فاطمة محمد حسٌن 53

ناجحة  نرجس داوود عواد 71 راسبة فاطمة مراد علوان 54

ناجحة  نسرٌن عامر نافع 72ناجحة  فائزة محمد قادر 55

ناجحة بقرار  نور هادي حسن  73ناجح  فالح ماهود صالح 56

ناجحة بقرار  نورس عدنان حمزة 74راسب  كاظم علً كاظم 57

 راسب نهاد احمد عبد محمد 75ناجح  مالك خلٌل ماهود 58

ناجحة  هبة واثق شاكر 76 ناجح وعبور محمد عادل علً 59

ناجحة  هبه هادي فرحان 77ناجح  محمد علً عبد الرزاق 60

ناجحة  هدٌر ستار لطٌف 78ناجح  محمود حمد محمد 61

ناجح  وسام مظهر علً  79ناجح  مراد كاظم جواد  62

ناجحة  والء محمد حسن 80ناجحة  مروة ستار عواد 63

ناجح  ٌوسف عبد الوهاب احمد  81ناجح  مصطفى احمد علً  64

ناجحة  سهاد عبد الخالق سلمان 82ناجحة  منى موفق ثامر  65

وعبور ة ناجح مروة محمود هاشم 83ناجحة  مها قادر عباس 66

   راسب  موفق صالح حمو 67

   ناجح  مٌسم جاسم محمد 68

   ناجح  نافع عبد الحسن صالح 69

 

 


