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 قسم الفقه وأصوله

 اسم الطالب ت
قناة 
 املالحظات % 011درجة االمتحان التنافسي  التقدمي

  37 العام أحمد عبد اللطٌف جاسم دمحم 1

  37 العام أحمد ٌحٌى كامل ٌعموب 2

  73 العام اكرام حاضر فاضل رجب 3

  73 العام اٌالف محمود مهدي صالح 4

  77 العام حسام محً الدٌن دمحم دحام 5

  73 العام رغد امنٌف جاسم علً 6

  77 العام روكان اسماعٌل ابراهٌم حمد 7

  77 العام عامر عبد الرزاق حمٌد عبدهللا 8

  37 العام عبدالجبار ابراهٌم دمحم هٌتاوي 9

  75 العام علً دمحم جمعة دخٌل 10

  75 العام غسان صبار حسٌن حمد  11

  75 العام فاطمة وائل كلٌب مطلن 12

  75 العام فندي بشٌر سنو ناٌم 13

  37 العام محكمات عدنان وهاب عبادي 14

  17 العام دمحم رشٌد مصطفى حسٌن 15

  77 العام دمحم صالح حسن علً  16

  17 العام نجالء عبد الباسط عبدهللا هالل 17

  75 العام نعمان غازي دمحم هزاع 18

  77 العام هاشم عبٌد سمٌر خلف 19

  73 الخاص حامد مهدي صالح عالوي 20

  77 الخاص حسٌن مطلن نجم عبدهللا 21

  75 الخاص دلً عبد حسن أحمد 22

  75 الخاص دودح خلففرلد علً  23

  75 الخاص لٌس تركً دمحم خلف 24

  77 الخاص دمحم أحمد عطٌة صالح 25

  77 الخاص دمحم طالل عادل فخري 26

 ناجح بمرار 75 الخاص علً أٌاد صالح شبٌب 27

 صالح مهدي صالح عالوي 28
سجناء 
 77 سٌاسٌٌن

 

 علً الطٌف حمد صالح 29
تعوٌض 
 75 متضررٌن

 

 حسٌن أٌوب حمودٌونس  30
تعوٌض 
 77 متضررٌن
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 أصول الدينقسم 

 % 011درجة االمتحان التنافسي  قناة التقدمي اسم الطالب ت
 77 العام حسٌنأسماء حواس حمٌدي   .1

 77 العام امنة صالح ارحٌم ابراهٌم  .2

 75 العام أمنٌة لصً ممدوح صالح  .3

 35 العام بهاء علوان خلف رجب   .4

 77 العام حٌدر عواد تماوي علً  .5

 75 العام خالد خلف هاشم محمود  .6

 75 العام رواء احسان عطا سلمان  .7

 77 العام زمن عباس عبدهللا سعٌد  .8

 37 العام محروس علً سعد الدٌن  خمٌس  .9

 77 العام عبد الرحمن ٌاسٌن غثمان حسٌن  .10

 37 العام عدنان عواد سلمان دمحم  .11

 77 العام علً عزٌز نامك مصطفى  .12

 77 العام فارس ناجً ابراهٌم عثمان  .13

 75 العام لتٌبة حمٌد دمحم سٌد  .14

 75 العام لٌس طه ٌاسٌن زهو  .15

 75 العام لمٌاء عبد حسن سلٌمان  .16

 77 العام رشٌد أسود حسنمحسن   .17

 73 العام دمحم عبدهللا حسٌن عبدهللا  .18

 75 العام دمحم نوار ردٌنً محمود  .19

 77 العام مروة مزاحم شهاب احمد  .20

 77 العام مصطفى عواد لطٌف حمد  .21

 77 العام نداء حسٌن علً هٌالن  .22

 77 العام نسرٌن خمٌس ضاري عبد  .23

 77 العام نظمٌة كرٌم جمعة موسى  .24

 37 العام كرٌم عبدهللا داودهبة   .25

 75 العام هند كوان سالم حسٌن  .26

 75 العام هٌثم محسن مولود سلمان  .27

 

 



 أصول الدينقسم 

 املالحظات % 011درجة االمتحان التنافسي  قناة التقدمي اسم الطالب ت
  77 الخاص ابراهٌم حمٌد حمادي احمد  .28

  77 الخاص حسن شكور أحمد ولً  .29

  77 الخاص عروة الجبوريخٌرهللا عٌسى   .30

  77 الخاص سعد عامر خلف علوان  .31

  77 الخاص شٌبان أحمد حسن أحمد  .32

  75 الخاص عبدهللا علوان حسٌن عبد  .33

  77 الخاص عبدالرزاق خالد عبدهللا محٌمٌد  .34

  75 الخاص مروة سري شاكر محمود  .35

  71 الخاص ولٌد خالد محمود عبدهللا  .36

 ناجح بمرار 75 الخاص ابراهٌم علً دمحم خلف  .37

 ناجح بمرار 75 الخاص دمحم مهدي دمحم أمٌن  .38

 ناجح بمرار 75 الخاص خٌرهللا أحمد اكرٌم أحمد  .39

 ناجح بمرار 75 الخاص علً عبد حمٌد صالح  .40

 ناجح بمرار 75 الخاص نغم دمحم دهام حسن  .41

 أحمد ٌوسف مسلم حسٌن  .42
تعوٌض 
 77 متضررٌن

 

 


