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 الرابعةالمرحلة:                                     كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 ا.م.د.عمر عبدهللالتدريسي:اسم ا                                                       قسم علوم القران والتربية اإلسالمية
   االمتحانيةاللجنة 

 ( 2016 – 2015للعام الدراسي )  السعي السنويدرجات 

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

درجة 
 الفصل
 الثاني

 السعي السنوي
 المالحظات

 كتابة رقما  
 

 يعالتوق                   التوقيع                              

 ( عمر عبدهللا نجم الدين. د . مأ.اسم رئيس القسم )      (    عمر عبدهللا نجم الدين. د . اسم التدريسي )     أ.م
 

 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 17 14 احمد طه رحيم  .1

  احدى وثالثون 31 16 15 احمد علي جبار  .2

  ثالثون 30 15 15 إخالص عداي عبد  .3

  ثالث وثالثون 33 17 16 إسراء خالد محمود  .4

  تسع وعشرون 29 15 14 إسراء قاسم كاظم  .5

  احدى وثالثون 31 16 15 إسراء وليد حميد  .6

  ثالثون 30 14 16 اسراء ياسين صالح  .7

 18/11/2015في15783استضافة  اثنان وثالثون 32 17 15 اسيا فائق رشيد  .8

  تسع وعشرون 29 15 14 أصيل صباح عبد االمير  .9

 24/3/2016في4459ترقين قيد باألمر    -  اشواق طه أسود   .10

  ثالثون 30 16 14 آمال محمود زمان  .11

  تسع وثالثون 39 20 19 أماني علي عبد هللا  .12

 25/11/2015في 16220استضافة  ثمان وثالثون 38 20 18  اية خزعل خلف  .13

  تسع وثالثون 39 19 20 ايمان محمد جاسم  .14

  ثالث وثالثون 33 17 16 إيمان موزر حسين  .15

  ثمان وعشرون 28 15 13 إيهاب مؤيد حسن  .16

  ثالثون 30 15 15 بتول قيس خضير  .17

     - بشائر عبد الكريم هادي  .18

  عشرون 20 15 5 مان سعدونتقوى سل  .19

  ثالثون 30 15 15 تقوى كريم علوان   .20

  تسع وعشرون 29 15 14 جاسم محمد خلف  .21

  احدى وثالثون 31 16 15 جنان قاسم صالح  .22

  اربعون 40 20 20 جنه عماد الدين خليل   .23

  احدى وثالثون 31 16 15 جوهر حسين حميد  .24

  اربع وثالثون 34 17 17 حسن عبد محمود  .25

  ثالثون 30 17 13 حسن هادي حسين  .26

  تسع وثالثون 39 20 19 حمادة خليل إبراهيم   .27

  احدى وثالثون 31 16 15 خطاب رضا احمد   .28

  خمس وثالثون 35 17 18 خلف رشيد خلف   .29

  ثالثون 30 16 14 خنساء عبد المنعم   .30

  ثالث وثالثون 36 18 18 دعاء إبراهيم أحمد   .31

  اربعون 40 20 20 دلدالل عبدالسالم عا  .32
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  ثالث وثالثون 33 17 16 دالل كاظم خضير  .33

  اربعون 40 20 20 رانية ستار جبار  .34

  ثالث وثالثون 33 17 16 رجاء عباس حرب   .35

  ثالث وثالثون 33 16 17 رحيمة ناظم خميس   .36

  ست وثالثون 36 18 18 رسل محمود مصلح   .37

  ثالثون 30 15 15 رسول جاسم حيون   .38

  اربعون 40 20 20 ه طالل احمدرفا  .39

  اربعون 40 20 20 رواسي رعد طلفاح  .40

  تسع وثالثون 39 20 19 رونق إسماعيل خليل   .41

  اربعون 40 20 20 رؤى إبراهيم عكلة   .42

  تسع وثالثون 39 20 19 رويدة خالد محمود  .43

  ثمان وثالثون 38 19 19 ريام مقداد عباس   .44

  ن وثالثونثما 38 19 19 زبيدة كريم علي  .45

  ثمان وثالثون 38 19 19 زياد طارق علي   .46

  خمس وثالثون 35 18 17 زينب خالد خليل   .47

  ثمان وثالثون 38 19 19 زينة جاسم متعب  .48

  ثالث وثالثون 33 17 16 سارة رشيد حميد  .49

  ست وعشرون 26 13 13 سارة صبار رشيد  .50

 27/12/2015في17743ج العراقية استضافة     سارة عبد المنعم كاظم  .51

  احدى وثالثون 31 16 15 سارة علي صالح   .52

  اربعون 40 20 20 سارة مظهر علي   .53

  احدى وثالثون 31 15 16 سارة يعكوب علي  .54

  تسع وثالثون 39 20 19 سالي رشيد محمد  .55

  ثالث وثالثون 33 16 17 سجا كامل محمد  .56

  اربع وثالثون 34 16 18 سحر سالم عبد  .57

  اربع وثالثون 34 17 17 مهديسحر صباح   .58

  احدى وثالثون 31 16 15 سمر جاسم محمد  .59

  احدى وثالثون 31 16 15 سمية خالد كامل   .60

  ثالثون 30 15 15 سهاد عبد الخالق  .61

  ثالث وثالثون 33 16 17 سهاد مخلف صالح  .62

  اربعون 40 20 20 سيف محمد لطيف  .63

  سبع وثالثون 37 18 19 شذى إبراهيم علي   .64
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  احدى وثالثون 31 16 15 شروق علي عبد هللا  .65

  اثنان وثالثون 32 16 16 شكرية حامد خضير  .66

  ثالث وثالثون 33 17 16 شهد عبد الجبار ابراهيم  .67

  اربعون 40 20 20 شيرين وهيب عطية   .68

  احدى وثالثون 31 16 15 شيماء جبار محمد   .69

 25/11/2015في16220ة استضاف ست وثالثون 36 18 18 شيماء جداع محمد  .70

  خمس وثالثون 35 18 17 صالح سلطان علي   .71

  خمس وثالثون 35 18 17 صالح مهوس عبد   .72

  احدى وثالثون 31 16 15 صفا رحمن أحمد   .73

  ثالث وثالثون 33 17 16 طالب فليح حسن   .74

  ست وثالثون 36 18 18 عاصم غانم حسين   .75

  ثالث وثالثون 33 16 17 عباس عون فاضل   .76

  اربع وثالثون 34 17 17 عباس محمد عبدالرحيم   .77

  ثمان وعشرون 28 15 13 عبد الرحمن حميد عبدهللا  .78

  احدى وثالثون 31 16 15 عبد الرحمن رعد خضير  .79

  خمس وثالثون 35 18 17 عبد الرحمن عماد احمد  .80

  ست وثالثون 36 18 18 عبد القهار حامد أمين  .81

  خمس وثالثون 35 19 16 عبد هللا رعد كنعان  .82

  ست وثالثون 36 18 18 عبد الواحد هندي عبد هللا  .83

  ست وثالثون 36 18 18 عذراء عامر حسين   .84

  ثمان وعشرون 28 15 13 عصام جاسم محمد  .85

  اربعون 40 20 20 عال حيدر عبد الخالق   .86

  تسع وثالثون 39 20 19 عال فاضل إبراهيم  .87

  الثونث 30 15 15 علي أياد غازي كاظم  .88

  ثالثون 30 13 17 علي سبع خميس  .89

  اثنان وثالثون 32 15 17 علي سحاب حمود  .90

  ثالثون 30 15 15 عمر أحمد ياسين  .91

  احدى وثالثون 31 16 15 عمر صالح مجول   .92

  اربع وثالثون 34 20 14 عمر عبد القادر حميد   .93

  ثالثون 30 15 15 عمران حافظ جاسم  .94

  احدى وثالثون 31 16 15 غادة حسين عبد النبي  .95

  خمس وثالثون 35 17 18 غفران عبد كاظم  .96
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  احدى وثالثون 31 16 15 غفران عبد محمد   .97

  تسع وعشرون 29 15 14 فاطمة جليل جسام  .98

  ست وثالثون 36 18 18 فاطمة شاكر محمود   .99

  ثمان وثالثون 38 19 19 فاطمة محمد حسين  .100

  وثالثزنخمس  35 17 18 فائزة محمد قادر   .101

  خمس وثالثزن 35 17 18 فالح ماهود صالح  .102

  ست وثالثون 36 18 18 قسمة خلف أحمد  .103

  ثالث وثالثون 33 16 17 كمال حاتم شمس  .104

  ثمان وعشرون 28 15 13 لطيف حبيب احمد   .105

  ست وثالثون 36 18 18 ماجد ياسر عباس  .106

  ست وثالثون 36 18 18 مالك خليل ماهود  .107

  ست وثالثون 36 18 18 مدمحمد جاسم مح  .108

  ثمان وعشرون 28 17 16 محمد حسين محمد  .109

     حشد محمد عادل علي  .110

  ثالثون 30 15 15 محمد علي عبد الرزاق   .111

  خمس وعشرون 25 15 10 محمود حمد محمد   .112

  اربع وثالثون 34 17 17 مراد كاظم جواد حسين  .113

  اربعون 40 20 20 مروة خضير عباس  .114

 24/12/2015في  17636استضافة  خمس وثالثون 35 18 17 عبدهللا مروة محمد  .115

  ثمان وثالثون 38 19 19 مروة محمد نصر هللا  .116

  اربع وثالثون 34 17 17 مروة محمود هاشم   .117

  اربع وثالثون 34 17 17 مروه ستار عواد   .118

  اربعون 40 20 20 مريم سعد محمد حاجم  .119

  ثالثونثمان و 38 19 19 مريم عقيل خليل   .120

  ثمان وعشرون 28 15 13 مصطفى أحمد علي  .121

  خمس وثالثون 35 18 17 مصطفى رعد دروش  .122

  ثمان وعشرون 28 15 13 منى موفق ثامر حسن  .123

  ست وثالثون 36 18 18 مها قادر عباس فيصل  .124

  سبع  وعشرون 27 15 12 موفق صالح حمو  .125

  عشرون 20 15 5 ميسم جاسم محمد   .126

  ثالثون 30 15 15 مدميسون مزهر مح  .127

  ثالثون 30 15 15 نافع عبد الحسن احمد  .128
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  ست وثالثون 36 18 18 نجاح حسن علي محمد  .129

  ثالث وثالثون 33 17 16 ندى رشيد حميد محمد  .130

  ثالث وثالثون 33 17 16 نرجس داود عواد  .131

  تسع وعشرون 29 15 14 نسرين عامر نافع   .132

 27/10/2015في  14429استضافة  ثونثمان وثال 38 19 19 نور طه خزعل  .133

  ثالث وثالثون 33 17 16 نور هادي حسن  .134

  اربعون 40 20 20 نورس عدنان حمزة  .135

  ثالث وثالثون 33 17 16 هاجر كريم عبدالحسين  .136

  اربعون 40 20 20 هالة كمال قدور  .137

  اربعون 40 20 20 هاني مطلك فرمان   .138

  ونست وثالث 36 18 18 هبة هادي إسماعيل  .139

  اربعون 40 20 20 هبة واثق شاكر رميض  .140

  اربعون 40 20 20 هبه هادي فرحان خلف  .141

  تسع وثالثون 39 20 19 هدير ستار لطيف  .142

  خمس وثالثون 35 17 16 هديل هادي حسين  .143

  تسع وثالثون 39 20 19 هشام أحمد مجيد  .144

  اربعون 40 20 20 همام عدنان مهدي  .145

 4/11/2015في 14936استضافة  تسع وثالثون 39 20 19 ميدهند بالل عبد الح  .146

  اربعون 40 20 20 هند خليل إبراهيم عبيد  .147

  ست وثالثون 36 18 18 هيام صالح مهدي أحمد  .148

  ثالثون 30 16 14 ورود حميد محسن  .149

  ثالثون 30 18 12 وسام مظهر علي  .150

  ثالثون 30 15 15 وسن كريم علي  .151

  عونارب 40 20 20 والء محمد حسن  .152

  احدى وثالثون 31 15 16 ياسر مهدي صالح  .153

ياسمين شوكت عبد   .154

 الهادي

  ثالثون 30 15 15

  احدى وثالثون 31 15 16 يعقوب وليد يوسف  .155

  اربع وثالثون 34 17 17 يوسف عبد الوهاب احمد ا .156
 


