
 2020-2019نتائج الدور الثاني في قسم العقيدة والفكر االسالمي للدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية األولىالمرحلة   ت

 ندى شاكر محمود / ناجح حسين فالح منصور / ناجح  محمد ساجد كاظم/ ناجح   اية صفاء جهاد/ ناجح  1
 زهراء طاهر عبد الحسين/ ناجح  رغد مهند ياس/ ناجح االء علي ابراهيم/ ناجح  زينب يحيى جواد/ ناجح  2
 فاطمة عبد السالم احمد/ ناجح  زهراء مظلوم متعب/ ناجح  احمد علي كاظم/ ناجح  عمر عبود علوان/ ناجح  3
 سيف حسن سعيد/ ناجح سفيان ثامر عزيز/ ناجح محمد مهدي صالح/ ناجح  اسيل علي عايز/ ناجح  4
  نور جاسم محمد/ ناجح رسالة كريم حسين/ ناجح  اوراس امير ابراهيم/ ناجح  5
  سارة جليل عيسى/ ناجح  زهراء حسين عبد العزيز/ ناجح  حسين عمار صبري/ ناجح  6

  عمر احمد شكر / ناجح  / ناجح فخري زينب مصطفى فاطمة علي ابراهيم/ ناجح  7

  فيصل حافظ عبد هللا/ ناجح  / ناجح سامي عبد المهيمن ثاير ناجح تحميل نهلة حسين محمد/  8
  مصطفى جاسم محمد/  ناجح محمد طالب سلمان/ ناجح  راسب /عبد الحميدمحمد حمير  9

  ناجح تحميل غزوان افتيخان مزعل/ محمد عبد الوهاب نصيف/ ناجح  ناجح تحميل  محمد سالم محمد/  10

   خير هللا زيدان محمد/ ناجح  ناجح تحميل فاطمة حمزة عزيز/  11
   ناجح  /عبد سارة محسن  ناجح /ريم ثاير سلمان 12
   عالء محمد حميد/ ناجح  13
   تبارك عبد الخالق علي/ ناجح   14

   ماجدة محمد محمود / ناجح  15

   امجد عبد الرحمن ياسين / ناجح   16
   ناجح /مريم عيسى حسين  17
   ناجح تحميل  طه نجم عبود/   18
   ناجح تحميل  رفاه جواد كاظم/   19

   علي ناهض عبد الرضا/ راسب   20

 2020-2019نتائج الدور الثاني في قسم العقيدة والفكر االسالمي للدراسة المسائية للعام الدراسي  

 المرحلة الثانية األولىالمرحلة   ت
 قحطان زياد علي/ ناجح  عبد الخالق فؤاد فاضل/ ناجح   1
 خالد عبد هللا احمد / ناجح  يوسف محمد زيدان/ ناجح 2
 احمد ياسين جاسم/ ناجح  عباس خليل يوسف/ ناجح  3
 طه ياسين جاسم/ ناجح  محمد غازي / ناجح  4
 ناجح تحميل  /ياسينحسام يحيى  ناجح تحميل   محمد رشيد حميد/ 5
  ناجح  /كوثر ثاير لطيف 6

 

 


