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 جعالن هذه الرائمة ف  موقع الكلية جعلى االيتآييت ليطلع جعليها الطلبة وهذه اليسخة مطابرة لما موجود ف  اللجية االمتحايية إمالحظة : سوف يتم 

 

  ثالثون        30    14 16 احمد طه آحيم  .1

  خمس وثالثون 35 18 17 احمد جعل  جباآ  .2

  ثالثون 30 19 11 إخالص جعداي جعبد  .3

  احدى وثالثون 31 20 11 إسآاء خالد محمود  .4

  وثالثون اربع 34 19 15 إسآاء قاسم كاظم  .5

  ست وثالثون 36 19 17 إسآاء وليد حميد  .6

  ثالثوناثنان و   32 20 12 اسآاء ياسين صالح  .7

 18/11/2015ف 15783استضافة  وثالثون ست 36 20 16 اسيا فائق آشيد  .8

  ثالثوناثنان و   32 19 13 أصيل صباح جعبد االميآ  .9

 24/3/2016ف 4459تآقين قيد باألمآ =           =     = =  اشواق طه أسود   .10

  ثالث وثالثون 33 20 13 نمال محمود  مان  .11

  سبع وثالثون 37 19 18 جعل  جعبد هللا أماي   .12

 25/11/2015ف  16220استضافة  وثالثون سبع 37 20 17  اية خ جعل خلف  .13

  ثالثونثالث و    33 20 13 ايمان محمد جاسم  .14

  وثالثون ثالث 33 20 13 إيمان مو آ حسين  .15

  ثالث وثالثون 33 18 15 إيهاب مؤيد حسن  .16

  ثونوثال ست 36 20 16 بتول قيس خضيآ  .17

  تسع وعشرون 29 17 12 بشائآ جعبد الكآيم هادي  .18

  خمس وثالثون 35 19 16 تروى سلمان سعدون  .19

  وثالثونثالث   33 19 14 تروى كآيم جعلوان   .20

  اربع وثالثون 34 18 16 جاسم محمد خلف  .21

  ثالث وثالثون 33 18 15 جيان قاسم صالح  .22

  ثونثالثالث و  33 20 13 جيه جعماد الدين خليل   .23

  احدى وثالثون 31 17 14 جوهآ حسين حميد  .24

  ست وعشرون 26 11 15 حسن جعبد محمود  .25

  اربع وثالثون 34 18 16 حسن هادي حسين  .26

  وثالثون خمس 35 19 16 حمادة خليل إبآاهيم   .27

  ثالث وثالثون 33 18 15 خطاب آضا احمد   .28

  وثالثون ست 36 19 17 خلف آشيد خلف   .29

  وثالثون ست 36 20 16 يعم خيساء جعبد الم  .30

  ست وثالثون       36     19 17 دجعاء إبآاهيم أحمد   .31



 جعجا  الرآني اال :المادة                                                                          ديالىجامعة 
 الآابعة:  المآحلة                            كلية التآبية للعلوم اإليسايية                            

 أ.د. جباآ جعبد الوهاب سعود اسم التدآيس :                                              قسم جعلوم الرآان والتآبية اإلسالمية
   االمتحاييةاللجية 

 ( 2016 – 2015للعام الدآاس  )  السع  السيويدآجات 

 اسم الطالب الآباجع  ت
دآجة 
 الفصل
 األول

دآجة 
 الفصل
 الثاي 

 السع  السيوي
 المالحظات

 كتابة آقما  
 

  

 التوقيع                     التوقيع                          
 ( جعمآ جعبدهللا يجم الدين. د . اسم آئيس الرسم )   م                   ( سعود  أ.د. جباآ جعبد الوهاباسم التدآيس  )        
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  خمس وثالثون 35 19 16 دالل جعبدالسالم جعادل  .32

  وثالثون سبع 37 20 17 دالل كاظم خضيآ  .33

  اربعون 40 20 20 آايية ستاآ جباآ  .34

  ثمان وعشرون  28 15 13 آجاء جعباس حآب   .35

  وثالثون ست 36 20 16 آحيمة ياظم خميس   .36

  خمس وثالثون 35 19 16 آسل محمود مصلح   .37

  ثالثون 30 17 13 آسول جاسم حيون   .38

  وثالثون خمس 35 19 16 آفاه طالل احمد  .39

  وثالثون ست 36 20 16 آواس  آجعد طلفاح  .40

  ثالثونثالث و  33 20 13 آويق إسماجعيل خليل   .41

  ونوثالث خمس 35 20 15 آؤى إبآاهيم جعكلة   .42

  ثمان وثالثون 38 20 18 آويدة خالد محمود  .43

  ثالث وثالثون 33 17 16 آيام مرداد جعباس   .44

  ثالثوناثنان و   32 20 12  بيدة كآيم جعل   .45

  وثالثون ست 36 20 16  ياد طاآق جعل    .46

  ثالثون 30 18 12  ييب خالد خليل   .47

  احدى وثالثون 31 20 11  يية جاسم متعب  .48

  ثمان وعشرون 28 18 10 حميدساآة آشيد   .49

  ست وثالثون 36 20 16 ساآة صباآ آشيد  .50

 27/12/2015ف 17743ج العآاقية استضافة = = = = ساآة جعبد الميعم كاظم  .51

  ثمان وثالثون 38 18 20 ساآة جعل  صالح   .52

  ثمان وثالثون     38 20 18 ساآة مظهآ جعل    .53

  ثالث وثالثون 33 18 15 ساآة يعكوب جعل   .54

  سبع وثالثون 37 19 18 سال  آشيد محمد  .55

  اربع وثالثون 34 18 16 سجا كامل محمد  .56

  وثالثون سبع 37 20 17 سحآ سالم جعبد  .57

  خمس وثالثون 35 18 17 سحآ صباح مهدي  .58

  وثالثون خمس 35 17 18 سمآ جاسم محمد  .59

  سبع وثالثون 37 19 18 سمية خالد كامل   .60

  اربع وثالثون 34 19 15 سهاد جعبد الخالق  .61

  وثالثون ثمان 38 20 18 سهاد مخلف صالح  .62

  ثالثونثالث و   33 20 13 سيف محمد لطيف  .63
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  وثالثون ست 36 19 17 شذى إبآاهيم جعل    .64

  وثالثون ست 36 19 17 شآوق جعل  جعبد هللا  .65

  وثالثون ست 36 20 16 شكآية حامد خضيآ  .66

  ثالثونخمس و 35 19 16 شهد جعبد الجباآ ابآاهيم  .67

  ست وثالثون 36 19 17 شيآين وهيب جعطية   .68

  وثالثون خمس 35 20 15 شيماء جباآ محمد   .69

 25/11/2015ف 16220استضافة  اثنان وثالثون 32  18   14 شيماء جداع محمد  .70

  سبع وثالثون 37 19 18 صالح سلطان جعل    .71

  ثالثون 30 20 10 صالح مهوس جعبد   .72

  ست وثالثون 36 19 17 صفا آحمن أحمد   .73

  وثالثون ست 36 19 17 طالب فليح حسن   .74

  وثالثون سبع 37 20 17 جعاصم غايم حسين   .75

  وثالثون احدى 31 15 16 جعباس جعون فاضل   .76

  وثالثون ست 36 20 16 جعباس محمد جعبدالآحيم   .77

  وثالثون اثنان 32 20 12 جعبد الآحمن حميد جعبدهللا  .78

  وعشرون سبع 27 16 11 جعبد الآحمن آجعد خضيآ  .79

  ثالث وثالثون 33 17 16 جعبد الآحمن جعماد احمد  .80

  ثمان وعشرون 28 17 11 جعبد الرهاآ حامد أمين  .81

  ثالثونثالث و 32 19 13 جعبد هللا آجعد كيعان  .82

  ثالثونو ثالث   33 20 13 جعبد الواحد هيدي جعبد هللا  .83

  اثنان وثالثون 32 17 15 جعذآاء جعامآ حسين   .84

  ثالثون 30 18 12 محمدجعصام جاسم   .85

  ثالثون 30 14 16 جعال حيدآ جعبد الخالق   .86

  سبع وعشرون 27 10 17 جعال فاضل إبآاهيم  .87

  ثالثون 30 16 14 جعل  أياد غا ي كاظم  .88

  وعشرون سبع 27 19 8 جعل  سبع خميس  .89

  ثالثونثالث و  33 20 13 جعل  سحاب حمود  .90

  ثالثوناثنان و  32 19 13 جعمآ أحمد ياسين  .91

  تسع وعشرون 29 17 12 جعمآ صالح مجول   .92

  وعشرون سبع 27 20 7 جعمآ جعبد الرادآ حميد   .93

  ست وعشرون 26 18 8 جعمآان حافظ جاسم  .94
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  وعشرون ست 26 20 6 غادة حسين جعبد اليب   .95

  خمس وثالثون 35 18 17 غفآان جعبد كاظم  .96

  وثالثون خمس 35 19 16 غفآان جعبد محمد   .97

  وثالثون ست 36 20 16 فاطمة جليل جسام  .98

  وثالثون ست 36 19 17 فاطمة شاكآ محمود   .99

  وثالثون خمس 35 19 16 فاطمة محمد حسين  .100

  وثالثون ست 36 20 16 فائ ة محمد قادآ   .101

  وثالثون ست 36 19 17 فالح ماهود صالح  .102

  خمس وثالثون 35 19 16 قسمة خلف أحمد  .103

  ناربع وثالثو 34 20 14 كمال حاتم شمس  .104

  ثالث وثالثون 33 18 15 لطيف حبيب احمد   .105

  سبع وثالثون 37 19 18 ماجد ياسآ جعباس  .106

  سبع وعشرون 27 10 17 مالك خليل ماهود  .107

  خمس وثالثون 35 18 17 محمد جاسم محمد  .108

  ثالثون 30 18 12 محمد حسين محمد  .109

  = = = = محمد جعادل جعل   .110

  وثالثون احدى 31 19 12 محمد جعل  جعبد الآ اق   .111

  اثنان وثالثون 32 16 16 محمود حمد محمد   .112

  وثالثون  ست 36 19 17 مآاد كاظم جواد حسين  .113

  احدى وثالثون 31 20 11 مآوة خضيآ جعباس  .114

 24/12/2015ف   17636استضافة  وثالثون ست 36 19 17 مآوة محمد جعبدهللا  .115

  وثالثون اربع 34 17 17 مآوة محمد يصآ هللا  .116

  وثالثون ست 36 20 16 حمود هاشم مآوة م  .117

  وثالثون ثالث 33 19 14 مآوه ستاآ جعواد   .118

  وثالثون اربع 34 19 15 مآيم سعد محمد حاجم  .119

  وثالثون ست 36 19 17 مآيم جعريل خليل   .120

  وثالثون سبع 37 20 17 مصطفى أحمد جعل   .121

  وثالثون ثالث 33 16 17 مصطفى آجعد دآوش  .122

  اثنان وثالثون 32 17 15 ميى موفق ثامآ حسن  .123

  ست وثالثون 36 20 16 مها قادآ جعباس فيصل  .124

  وعشرونخمس   25 12 13 موفق صالح حمو  .125
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  احدى وثالثون 31 20 11 ميسم جاسم محمد   .126

  خمس وثالثون 35 18 17 ميسون م هآ محمد  .127

  خمس وثالثون 35 18 17 يافع جعبد الحسن احمد  .128

  وثالثون ست 36 19 17 يجاح حسن جعل  محمد  .129

  ست وثالثون 36 18 18 يدى آشيد حميد محمد  .130

  وثالثون ثمان 38 20 18 يآجس داود جعواد  .131

  وثالثون ثمان 38 20 18 يسآين جعامآ يافع   .132

 27/10/2015ف   14429استضافة  ست وثالثون 36 19 17 يوآ طه خ جعل  .133

  وثالثوناربع   34 16 18 يوآ هادي حسن  .134

  ثالثوناثنان و   32 19 13 يوآس جعديان حم ة  .135

  وثالثون خمس 35 19 16 هاجآ كآيم جعبدالحسين  .136

  ثالثوناثنان و  32 20 12 هالة كمال قدوآ  .137

  اربعون 40 20 20 هاي  مطلك فآمان   .138

  وثالثون ست 36 19 17 هبة هادي إسماجعيل  .139

  وثالثون ست 36 19 17 هبة واثق شاكآ آميض  .140

  ثالث وثالثون 33 17 16 هبه هادي فآحان خلف  .141

  وثالثون سبع 37 20 17 هديآ ستاآ لطيف  .142

  وثالثون سبع 37 19 18 هديل هادي حسين  .143

  ثمان وعشرون 28 11 17 هشام أحمد مجيد  .144

  اثنان وثالثون 32 17 15 همام جعديان مهدي  .145

 4/11/2015ف  14936استضافة  وثالثون ست 36 19 17 ميدهيد بالل جعبد الح  .146

  ثمان وثالثون 38 20 18 إبآاهيم جعبيدهيد خليل   .147

  سبع وثالثون 37 19 18 هيام صالح مهدي أحمد  .148

  سبع وثالثون 37 19 18 وآود حميد محسن  .149

  ثمان وعشرون 28 12 16 وسام مظهآ جعل   .150

  ثمان وثالثون 38 20 18 وسن كآيم جعل   .151

  وثالثون ست 36 19 17 والء محمد حسن  .152

  خمس وثالثون 35 18 17 ياسآ مهدي صالح  .153

ياسمين شوكت جعبد   .154

 الهادي

  ثالث وثالثون 33 18 15

  ثالث وثالثون 33 18 15 يعروب وليد يوسف  .155

  اربعون 40 20 20 يوسف جعبد الوهاب احمد ا .156
 


