
 تفسير ايات االحكام :المادة                                                                          جامعة ديالى 
 الثالثة مرحلة:                             كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 أ.د.جبار عبد الوهاب سعوداسم التدريسي:                                                قسم علوم القران والتربية اإلسالمية
   االمتحانيةاللجنة 

 ( 2016 – 2015للعام الدراسي )  الفصل األولدرجات 

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

درجة 
 الفصل
 الثاني

 السعي السنوي
 المالحظات

 كتابة رقما  
 

  

 التوقيع                                           التوقيع                                  

 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم رئيس القسم )   م                    (  أ.د. جبار عبد الوهاب سعود  اسم التدريسي )         
 

 عالن هذه القائمة في موقع الكلية على االنترنيت ليطلع عليها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود في اللجنة االمتحانية إمالحظة : سوف يتم 

 

  احدى وثالثون 31 20 11 فاتن مبارك عبد الكريم   .1

  ثالثون 30 19 11 فارس فاضل صالح  .2

  اثنان وثالثون 32 17 15 فاطمة عدنان صعب  .3

  تسع وعشرون 29 18 11 فاطمة ياسر قحطان  .4

  احدى وثالثون 31 17 14 فاطمه محمد فاضل  .5

  = = = = فاطمة مراد علوان  .6

  ثالث وثالثون 33 18 15 فاطمة نجم الدين أمين  .7

  ست وثالثون 36 18 18 فيحاء حسين علوان  .8

  احدى وثالثون 31 16 15 فيصل حوم حسن  .9

 راسب بالغياب = = = = كاظم علي كاظم  .10

  ثالثون 30 17 13 قبس وليد راشد  .11

  ثالثون 30 16 14 بريسم عبد كمال ثاير  .12

  ثمان وثالثون 38 20 18 كوثر خزعل زيدان  .13

  اربع وثالثون 34 20 14 لبنى حسين مهدي  .14

  ثالثون 30 16 14 ليث حسين عزيز  .15

  خمس وعشرون 25 11 14 ليالن فخري عزاوي   .16

  اثنان وثالثون 32 17 15 ماجد حميد اسماعيل  .17

  اثنان و ثالثون   32 14 18 مثنى احمد حميد احمد  .18

  تسع وعشرون 29 17 12 محمد جواد عبد  .19

  احدى وعشرون 21 12 9 محمد حاتم علوان   .20

  ثالث وثالثون 33 18 15 محمد خليل محمود   .21

  سبع وعشرون 27 17 10 محمد رشيد ابراهيم   .22

  اثنان وثالثون 32 14 18 محمد رياض علي   .23

  وعشروناثنان  22 14 8 محمد سكندر محمود  .24

  خمس وعشرون 25 14 11 محمد سمير تركي  .25

  ثالثون 30 12 18 محمد صالح مهدي    .26

  سبع وعشرون 27 13 14 محمد عبد الرزاق عناد  .27

  خمس وعشرون 25 14 11 محمد عدنان سعيد  .28

  خمس وعشرون 25 15 10 محمد كريم محمد  .29

محمود برهان   .30

 عبدالوهاب

  ثالث وثالثون 33 18 15

  اربع وثالثون 34 20 14 محمود عبد هللا سعيد   .31

  ثالث وعشرون 23 15 8 مروان احمد خليل  .32

  ثالث وثالثون 33 15 18 مروة خليل اسماعيل   .33
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  ثمان وثالثون 38 20 18 مروة سمير قحطان   .34

  خمس وثالثون 35 18 17 مروة ماجد عبدهللا   .35

  ثالثون 30 15 15 مروة ناظم ساعي   .36

  ثمان وعشرون 28 16 12 هادي صالحمروة   .37

  خمس وعشرون 25 15 10 مريم زهير عزيز  .38

  ثمان وعشرون 28 15 13 مريم طه جعفر محمد  .39

 راسبة بالغياب = = = = مريم علي عبد الكريم  .40

  اربع وثالثون 34 18 16 مريم كريم إبراهيم   .41

  سبع وعشرون 27 14 13 مصطفى احمد عباس  .42

  اثنان وثالثون 32 16 16 مصطفى حسن صالح  .43

  اربع وعشرون 24 12 12 مصطفى رحمن علي   .44

  تسع وعشرون 29 15 14 مصطفى شعالن جاسم   .45

  ست وعشرون 26 14 12 مصطفى علي حسن  .46

  اثنان وعشرون 22 12 10 مصطفى هيثم حميد   .47

  ثمان وثالثون 38 20 18 منار جمعة خلف  .48

  وعشرونتسع  29 16 13 منى مزهر محمد  .49

  احدى وثالثون 31 13 18 مهند عدنان نصيف  .50

  ثالث وثالثون 33 15 18 ميس عالء حسين   .51

  تسع وعشرون 29 14 15 ميسم عبد هللا محمود  .52

  سبع وعشرون 27 10 17 نائل ماجد احمد  .53

  ثمان وعشرون 28 11 17 نائل مشحن جياد  .54

  اربع وثالثون 34 18 16 نبأ سعيد علي كريم   .55

  اثنان وثالثون 32 16 16 نبراس عباس محمد   .56

  اربع وثالثون 34 19 15 نجوى مصحب حسين  .57

  ثمان وثالثون 38 20 18 نسرين كريم جواد   .58

  ثمان وعشرون 28 15 13 نصير حسن صالح  .59

  خمس وثالثون 35 18 17 نضال صالح زبالة   .60

  ثمان وعشرون 28 16 12 نور رباح لفته عبد هللا  .61

  سبع وثالثون 37 20 17 نور سلمان عوفي حميد   .62

  ست وعشرون 26 15 11 نور ياسين اسماعيل  .63

  خمس وعشرون 25 13 12 حبيب نورس قيس محمد  .64

  ثمان وعشرون 28 16 12 نورس مرعي محمود   .65

  سبع وثالثون 37 20 17 نوره عادل عبد فليح  .66
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  اربعون 40 20 20 هاجر مصطفى جميل  .67

  اثنان وثالثون 32 14 18 هاشمهاشم خلف   .68

  سبع وثالثون 37 19 18 هبة روكان محمد  .69

  سبع وثالثون 37 19 18 هبة محمود هدو  .70

  احدى وثالثون 31 17 14 هدى ابراهيم علي  .71

  تسع وعشرون 29 17 12 هدى عبد الرحمن عناد   .72

  ثالث وثالثون 33 17 16 هدى عبد محمد  .73

  اربع وثالثون 34 17 17 هدير قحطان علوان  .74

  ثمان وعشرون 28 13 15 هشام صباح محمد  .75

  احدى وثالثون 31 17 14 هشام محمد عبد هللا   .76

  احدى وثالثون 31 14 17 هناء هاشم شكير  .77

  اثنان وثالثون 32 14 18 هند كريم حسن خليفة   .78

  ثمان وعشرون 28 16 12 هوازن هزبر عبود  .79

  ثمان وعشرون 28 13 15 هيام اركان خليل صالح  .80

   ثالثون        30 15 15 هيام قادر محمد  .81

  خمس وعشرون 25 10 15 هيثم ابراهيم علي  .82

  اربع وثالثون 34 19 15 وديان عبد االمير   .83

  ست وثالثون 36 20 16 ورود حسين هادي  .84

  ست وعشرون 26 19 7 ورود سلمان نجم عبيد  .85

  وثالثونست  36 19 17 ورود صالح ابراهيم  .86

  ثمان وعشرون 28 16 12 جاسموسن صالح   .87

  ست وعشرون 26 16 10 وسن صالح عبدالوهاب  .88

  تسع وثالثون 39 20 19 وفاء حسين علي ريس  .89

  ثالث وثالثون 33 15 18 وفاء عباس عيدان   .90

  خمس وعشرون 25 13 12 ياس خضير حبيب  .91

  تسع وعشرون 29 13 16 ياسر كاظم عباس  .92

  تسع وعشرون 29 15 14 لبيب مطرياسر   .93

  ثمان وعشرون 28 11 17 ياسمين احمد كامل   .94

  ست وعشرون 26 13 13 ياسمين صفاء ارزوقي  .95

  ثمان وعشرون 28 14 14 ياسين حسن عبد هللا   .96

  سبع وعشرون 27 13 14 ياسين ضياء خليفة  .97

  ثمان وعشرون 28 15 13 ياسين مخيبر مالك  .98

  خمس وعشرون 25 10 15 يوسف سالم حميد  .99
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  ثالثون 30 13 17 يوسف سلمان محسن    .100
 

 


