
 االول )أ(

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح سلمان جواد ابتهال 1
 ناجح علً كرٌم نوري احمد 2
 ناجح مصطاف هاشم اخالص 3
 ناجح محسن محمد اسامة 4
 ناجح راقً خمٌس استبرق 5
 ناجح كاظم جعفر اسراء 6
 ناجح راضً عماد اسٌل 7
 ناجح افراح محمد عبدهللا 8
 ناجح اكرم احمد اسماعٌل 9

 ناجح انفال رعد خنفر 11
 ناجح اٌه طالب نعمان 11
 ناجح باسم رافع محمد 12
 ناجح باقر عبدهللا ابراهٌم 13
 ناجح براء علً محمد 14
 لم يؤدي االمتحانات حسٌن حسن حسٌن 15
 لم تؤدي االمتحان حنٌن حمٌد عبد الحسٌن 16
 غائب )راسب( حٌدر عبدهللا محٌمٌد 17
 ناجح حمٌد علًدعاء  18
 ناجح دعاء عمار فٌصل 19
 غائبة عن اداء االمتحانات دعاء لٌث خالد  21
 ناجح رانٌة حازم محمد 21
 ناجح رسل جبار حسٌب 22
 ناجح رسل عادل حكٌم 23
 ناجح رسل عصام غازي 24
 ناجح روٌدة احمد حسٌن 25
 ناجح زمن حسن مذري 26
 شريعة )النحو تحميل(ناجح مدخل  زهراء ستار مهدي 27
 ناجح زٌنب خلٌل ابراهٌم 28
 ناجح زٌنب غانم عطٌة  29
 ناجح زٌنب محمد كاظم 31
 ناجح سارة اٌاد احمد 31
 ناجح سهى حامد حمٌد 32
 ناجح شهد صفاء علً 33
 ناجح شهد عباس عٌدان 34
 ناجح )النحو تحميل( شهالء خالد خرٌسان 35
 ناجح صادق قاسم ابراهٌم 36
 ناجح عائشة شهاب احمد 37
 ناجح مدخل شريعة )تحميل نحو( عباس علً عباس 38



 ناجح عذراء خلٌل حمٌد 39
 ناجح علً صباح كاظم 41
 ناجح علً عبد الجبار حسن 41
 ناجح غفران حسٌن علً 42
 ناجح غفران فالح حسن 43
 ناجح فاطمة احمد كاظم 44
 ناجح فاطمة رشٌد مجٌد 45
 راسبة غائبة باسم متعبقبس  46
 غائبة راسبة مرٌم اٌاد جواد 47
 ناجح )النحو تحميل( مٌعاد محمد عبد الكرٌم 48
 ناجح نهى عبد الوهاب  49
 ناجح نوار عامر حومد 51
 ناجح هند فراس نوري 51
 ناجح هٌفاء غانم فرحان 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االول )ب( كورس اول

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح افراح كاظم فاضل 1
 ناجح امنة احمد هادي 2
 ناجح امنة حسن بٌجان 3
 ناجح امنة سعٌد حمٌد 4
 ناجح اٌه مهدي رشٌد 5
 ناجح بسمة سالم حمٌد 6
 ناجح مع تحميل بالنحو بشائر حسٌن علً 7
 ناجح )تحميل بالفقه( جاسم محمد حمٌد 8
 بالنحو(ناجح علوم قران )تحميل  حسٌن هادي جباري 9

 ناجح )تحميل بالفقه( حوراء عمار رزوقً 11
 ناجح حوراء عمار صاحب 11
 ناجح )تحميل بالنحو( حٌدر رشٌد حمٌد 12
 ناجح حٌدر عدنان كامل 13
 ناجح دٌنا موفق جاسم 14
 ناجح زهراء رزاق جبار 15
 ناجح زهراء سمٌر حسٌن 16
 ناجح زهراء عبد حسٌن 17
 ناجح زٌنب باسم جلٌل 18
 ناجح )تحميل بالنحو( سجاد منصور حسٌن 19
 ناجح سمر حسٌن عبود 21
 ناجح صابرٌن عبد علً 21
 ناجح ضحى ابراهٌم عناد 22
 ناجح طٌبة طارق حمٌد 23
 ناجح بالمكتبة )نحو تحميل( طٌبة وسام عباس 24
 راسب غائب عباس محسن عباس 25
 ناجح علً اسماعٌل ردام 26
 راسب غائب عن االمتحان محمدعلً اٌاد  27
 ناجحة )تحميل بالنحو( غفران سمٌر عبد علً 28
 ناجح فاطمة الزهراء حافظ 29
 ناجحة )تحميل بالفقه( فاطمة حمٌد غاٌب 31
 راسبة بالمواد ) غائبة بالفقه( فاطمة علً كنعان 31
 ناجح محمد ابراهٌم صبحً 32
 ناجح محمد صالح معارج 33
 ناجح عباس محمد فاروق 34
 ناجح نور محمد محمود 35
 ناجح نور هالل نجم 36
 ناجح نورة عادل صالح 37
 ناجح هاجر طالب غاٌب 38



 راسب )بالنحو والقانون( هارون رشٌد حمٌد 39
 ناجح هدى منعم كاظم 41
 ناجح ورود علً حاتم 41
 ناجح ٌوسف عباس علً  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االول )ج(

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح االء اسماعٌل عبدهللا 1
 ناجح )تحميل بالنحو( اسراء تحسٌن حسون 2
 ناجح اطٌاف مظهر حمٌد 3
 ناجح )تحميل بالنحو( امواج طه زمان 4
 ناجح اٌمان بدر جواد 5
 ناجح بلقٌس كرٌم بدر 6
 ناجح حوراء محمد فرحان 7
 ناجح خضٌر محمد عباس 8
 ناجح )تحميل بالنحو( مقداد جواددالٌا  9

 ناجح دنٌا مازن كاظم  11
 ناجح )تحميل بالفقه( دنٌا فارس ستار 11
 ناجح رباب صالح توفٌق 12
 ناجح )تحميل بالنحو( رٌاض طارق ثامر 13
 ناجح )تحميل بالنحو( زهراء احمد عباس 14
 ناجح زٌنب خلٌل ابراهٌم 15
 ناجح زٌنب عماد علوان 16
 ناجح زٌنب كرٌم فلٌح 17
 (ناجح علوم قران ) تحميل فقه سارة فاروق عبود 18
 ناجح علوم قران )تحميل نحو سٌف نعمة عزٌز 19
 ناجح شهد ثامر عبد 21
 تحميل شهد علً محسن 21
 راسب )بالنحو والقانون( شٌماء خمٌس هجٌج 22
 ناجح )تحميل نحو( صقر صالح مهدي 23
 ناجح ضحى حسن علٌوي 24
 راسب بالفقه والنحو عادل محمد عبد الخالق 25
 ناجح )تحميل بالنحو( عمار حسٌب احسان 26
 ناجح )تحميل بالنحو( فردوس غازي احمد 27
 ناجح قمر هاشم مرٌس 28
 ناجح لمٌاء لطٌف جاسم 29
 ناجح )تحميل بالنحو( محمد قاسم رشٌد 31
 ناجح )تحميل بالنحو( مروج طه زمان 31
 ناجح قانون )تحميل بالنحو( مرٌم شعالن جاسم 32
 راسب )غائب( مصطفى حسن ابراهٌم 33
 ناجح علوم قران)تحميل نحو( منى ناصر كاظم 34
 ناجح )تحميل نحو وقانون( مٌسم شامل فلٌح 35
 ناجح نادٌة لطفً صالح 36
 ناجح نورا عدنان قدوري 37
 تحميل هدى احمد فاضل 38



 ناجح هدى لطٌف عبٌد 39
 ناجح هدٌل احمد خضٌر  41
 ناجح )تحميل نحو( هدٌل عباس نجم 41
 ناجح هناء ٌونس حسن 42

 راسب )غائب( وائل طالب عبد احمد 43

 تحميل وسام فالح ثامر 44

 ناجح وسام قٌس نجم  45
 

      

 

 

 

 

 االول المسائي

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد عماد كمال 1

 ناجح )تحميل بالنحو( محمد اركان الدٌن 2

 ناجح دحام مجٌد حامد 3

 ناجح شهد محسن حمٌد 4

 راسب )غائبة( صابرٌن بالسم عونً 5

 راسب بالفقه والنحو صالح محمد خالد 6

 ناجح مصطفى سعد حسٌن 7

 ناجح مصطفى قٌس اسعد 8
 


