
 اإلرشاد  :المادة                                                                                    دٌالىجامعة 
 الثالثة المرحلة:                                     كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة                            

 م.م.نور فاضل  اسم التدرٌسً:                                                       قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
 إبراهٌم م.م.زهٌر عبد           االمتحانٌةاللجنة 

 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  الفصل األولدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

 التوقٌع                   التوقٌع
 ( عمر عبدهللا نجم الدٌند. .مأ.سم )   اسم رئٌس الق   )م.م.زهٌر عبد إبراهٌم( ( م.م.,نور فاضل محموداسم التدرٌسً ) 

 

 عالن هذه القائمة فً موقع الكلٌة على االنترنٌت لٌطلع علٌها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود فً اللجنة االمتحانٌة إمالحظة : سوف ٌتم 

 

ا .1
 الاالرال

 راسب بالغياب   ابراهٌم جاسم محمد

  اثنتا عشر 12 االء محمد طه علٌوي  .2

  خمس عشرة 15 ابتسام محمود ٌاسٌن  .3

  ثالث عشرة 13 ابتهال ثائر خضٌر   .4

  ثمان 8 ابتهال حمٌد مبارك  .5

  ست عشرة 16 ابتهال عامر عبدالحمٌد   .6

  ثمان عشرة 18 اثٌر جمال حاتم   .7

  اربع عشرة 14 م محسناحمد ابراهٌ  .8

  ست عشرة 16 احمد اسماعٌل قادر  .9

  ثمان 8 احمد راضً باشً  .11

  ثمان عشرة 18 احمد سعد محمد علً   .11

  ثمان 8 احمد شهاب احمد  .12

  تسع 9 احمد صالح حمٌد  .13

  ثالث عشرة 13 احمد صبحً عٌدان  .14

  تسع 9 احمد ظاهر علً احمد   .15

  اثنتا عشر 12 احمد مشتاق طالب   .16

  ست عشرة 16 احمد موسى حسٌن  .17

  تسع 9 ادرٌس جمعة عباس   .18

  اثنتا عشر 12 ادٌان غازي وهٌب   .19

  ست عشرة 16 اسراء ضٌاء نصٌف   .21

  ثمان عشرة 18 اسراء مؤٌد حسن  .21

  اثنتا عشر 12 اسماء صالح خلف عبد   .22

  خمس عشرة 15 اسماعٌل خلٌل اسماعٌل  .23

  ست عشرة 16 اسٌا خضٌر عباس  .24

  اربع عشرة 14 ل صالح جلٌلاسٌ  .25

  ثمان عشرة 18 اسٌل عبد الكرٌم عٌسى  .26

  ست عشرة 16 اشواق تركان عنوان   .27

  ست عشرة 16 اشواق حسن فهد عبد  .28

  خمس عشرة 15 افراح غسان حسونً  .29

 راسبة بالغياب   افٌاء بشٌر حاتم  .31

  اثنتا عشر 12 آمال محمد ابراهٌم   .31

  شرةخمس ع 15 أمانً زبٌد احمد   .32

  خمس عشرة 15 أمنة سالم ابراهٌم   .33



 اإلرشاد  :المادة                                                                                    دٌالىجامعة 
 الثالثة المرحلة:                                     كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة                            

 م.م.نور فاضل  اسم التدرٌسً:                                                       قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
 إبراهٌم م.م.زهٌر عبد           االمتحانٌةاللجنة 

 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  الفصل األولدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

 التوقٌع                   التوقٌع
 ( عمر عبدهللا نجم الدٌند. .مأ.سم )   اسم رئٌس الق   )م.م.زهٌر عبد إبراهٌم( ( م.م.,نور فاضل محموداسم التدرٌسً ) 

 

 عالن هذه القائمة فً موقع الكلٌة على االنترنٌت لٌطلع علٌها الطلبة وهذه النسخة مطابقة لما موجود فً اللجنة االمتحانٌة إمالحظة : سوف ٌتم 

 

  احدى عشر 11 امٌر احمد ابراهٌم   .34

  ثمان عشرة 18 انس حسٌن علً  .35

  احدى عشر 11 انس محسن علً  .36

  ثمان 8 انسام حبٌب شالل   .37

  ثالث عشرة 13 انوار اسماعٌل خلٌل   .38

  عشر 11 انور قٌس محمد جاسم  .39

  اثنتا عشر 12 اٌات خلٌل حبٌب  .41

  ثمان 8 ٌات عبد الكرٌم آ  .41

  عشر 11 اٌات علً عباس هذال  .42

  عشر 11 آٌة عبد الكرٌم علً   .43

  احدى عشر 11 اٌة محمود زٌدان  .44

  احدى عشر 11 اٌسر علً عبد الغنً  .45

  ثمان عشرة 18 اٌالف ٌونس عبدال  .46

  اربع عشرة 14 اٌمان حسن علوان حمد  .47

  ثمان عشرة 18 اٌمان سامً احمد   .48

  اربع عشرة 14 ن محمد اسماعٌل اٌما  .49

  عشر 11 اٌمان مراد عٌسى  .51

  ثمان 8 اٌمن احمد جاسم  .51

  تسع 9 اٌناس رشٌد حمٌد   .52

  تسع 9 اٌناس علً ابراهٌم  .53

  اربع عشرة 14 بارق زبٌد حمٌد  .54

  ثالث عشرة 13 باسم محمد محمود  .55

  اربع عشرة 14 بتول صادق عبود   .56

  ى عشراحد 11 بثٌنة حمدان خلٌفة   .57

  ثمان 8 براء كرٌم مرعً  .58

  ثمان عشرة 18 بشائر عبد الستار  .59

  ثمان عشرة 18 بالل محمد سعٌد   .61

  ثمان 8 بنٌن قٌس امٌن  .61

  اربع عشرة 14 تمارة قاسم عمران  .62

  ثالث عشرة 13 جاسم كنعان خمٌس   .63

  ثمان عشرة 18 جمال كامل ادرٌس  .64

 الموصل مستضاف في جامعة   حامد اسماعٌل محمد  .65

  احدى عشر 11 جٌهان محمد حسن  .66
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  خمس عشرة 15 حسام صالح عبدالرحٌم  .67

  اثنتا عشر 12 حسام محمد لطٌف  .68

  تسع 9 حسن ابراهٌم حتو  .69

  ثمان 8 حسن احمد حسن  .71

  تسع 9 حسن علً شجاع  .71

  احدى عشر 11 حسن نكة صبح  .72

  ثالث عشرة 13 حسٌن حوم غدٌر   .73

  تسع 9 حسٌن علً حسٌن  .74

  تسع 9 حسٌن ماضً صالح   .75

  خمس عشرة 15 حسٌن هادي صالح  .76

  اثنتا عشر 12 حمزة اكرم احمد  .77

  احدى عشر 11 حمزة صفاء علً  .78

  خمس عشرة 15 حنان حٌدر حمود جواد  .79

  خمس عشرة 15 حنان خالد خماس   .81

  تسع 9 حنان عمر ابراهٌم   .81

  ثالث عشرة 13 حوراء ماجد عزاوي  .82

  عشر 11 عباس حٌدر خالد حمٌد  .83

  اثنتا عشر 12 حٌدر مجبل خلف   .84

  اربع عشرة 14 حٌدر وٌسً حسن  .85

  اثنتا عشر 12 خالد خلوف عبد  .86

  ست عشرة 16 خدٌجة حمٌد حسٌن   .87

  اربع عشرة 14 خلود فالح حسن علً  .88

  اربع عشرة 14 دعاء جمٌل حمدان   .89

  سبع عشرة 17 دعاء صالح مهدي   .91

  سبع عشرة 17 دالل رٌاض نعمان    .91

  خمس عشرة 15 دالل غضبان ججان  .92

  سبع عشرة 17 دنٌا عبد الباسط ضاٌع  .93

  ثمان عشرة 18 رافد علً احمد  .94

  ثمان عشرة 18 رانٌا علً حسٌن   .95

  ثالث عشرة 13 رائد صبار احمد   .96

  تسع 9 رائد محمد لطٌف   .97

  ست عشرة 16 رجاء موفق علً   .98

  سبع عشرة 17 رسل سامً احمد   .99
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  احدى عشر 11 عباس سالم جمعة  .111

  سبع عشرة 17 عباس علً حسٌن  .111

  اثنتا عشر 12 رشا سالم حسٌن  .112

  ثمان عشرة 18 رشا طارق طعمة  .113

  سبع عشرة 17 رغد شهاب احمد غاٌب  .114

  سبع عشرة 17 رغد هاشم حسٌب  .115

  ثمان عشرة 18 رمضان خضٌر عباس   .116

  خمس عشرة 15 رندة نجم عبد خمٌس   .117

  ثمان عشرة 18 علً كامل رنٌن   .118

ثالث عشرة ثالث  13 رونق  محمود محمد  .119
 عشرة

 

  خمس عشرة 15 رؤى إسماعٌل محمد  .111

  تسع 9 رؤى حسب هللا حسن   .111

  ثالث عشرة 13 رٌام نعمة محمود  .112

  ست عشرة 16 زهراء احمد كاظم   .113

  ثالث عشرة 13 زهراء ثاٌر محسن   .114

  احدى عشر 11 زهراء سمٌر  .115

  ثمان عشرة 18 ماجد احمدزهراء   .116

  اثنتا عشر 12 زهراء نوفل عبد  .117

  ثالث عشرة 13 زهرة كرٌم حرفش  .118

  تسع 9 زٌاد خلف لطٌف  .119

  اربع عشرة 14 زٌنب احسان علً  .121

  اربع عشرة 14 زٌنب احمد جمعة   .121

  ثمان عشرة 18 زٌنب ثامر مجٌد   .122

  خمس عشرة 15 زٌنب حسن علً   .123

  ن عشرةثما 18 زٌنب طلحة سعٌد  .124

  ثالث عشرة 13 زٌنب عدنان اسماعٌل  .125

  ثمان عشرة 18 زٌنب علً شهاب   .126

  ثمان 8 زٌنب غنً عبد حسن  .127

  عشر 11 ساجد خضٌر محمود  .128

  ست عشرة 16 سارة جمعة حسٌن  .129

  ثالث عشرة 13 سارة خمٌس دعدوش  .131

  ست عشرة 16 سارة سالم صالح  .131

  اربع عشرة 14 سارة محمد عواد  .132
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  ثمان عشرة 18 اود سلمان جبارساره د  .133

  تسع 9 ساهر جبار صالح   .134

  اربع عشرة 14 سجى عامر فلٌح حسن   .135

  ثمان عشرة 18 سجى عبد الستار كرٌم  .136

  خمس عشرة 15 سراب نكه خمٌس   .137

  احدى عشر 11 سرمد سعد هادي محمد   .138

  اربع عشرة 14 سرى جاسم محمد   .139

  اثنتا عشر 12 سرى صبري   .141

  سبع عشرة 17 د سبعسعد محم  .141

  ثالث عشرة 13 سالم محمد كرٌم  .142

  تسع 9 سندس علً حسٌن سبع   .143

  ست عشرة 16 سندس كرٌم خضٌر   .144

  اربع عشرة 14 سٌف حسام صبٌح  .145

  ثالث عشرة 13 حمدمسٌف صباح   .146

  تسع 9 سٌف عامر غضبان   .147

  ست عشرة 16 شاكر صالح حمد  .148

  ثمان عشرة 18 شروق عثمان اسماعٌل  .149

  ثالث عشرة 13 شمائل علً خضٌر  .151

  اربع عشرة 14 شهد  طه احمد  .151

  اثنتا عشر 12 عثمان ثاٌر ولً  .152

  عشرون 21 شهد بشار فهد ٌاس   .153

  عشرة 11 شهد حافظ علً  .154

  أحدى عشر 11 شهد فاضل صالح    .155

  ثالثة عشر 13 شٌماء عبٌد نجم  .156

  اربعة عشر 14 شٌماء هاشم حسون   .157
  عشرون 21 سبع صبا ٌاسٌن مرعً  .158

  عشرة 11 ضحى حمزة حسن   .159

  أحدى عشر 11 ضحى علً محمود   .161

  خمسة عشر 15 ضحى فرحان دحلوس  .161

  أثنا عشر 12 ضٌاء صباح ابراهٌم  .162

  أربعة عشر 14 طارق سطوان ناجً  .163

  سبعة عشر 17 عامر حاتم محٌمٌد  .164

  تسعة عشر 19 عامر محمد عطٌة   .165

  عشرة   11 عباس خضٌر حسٌن   .166
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  ثمانية عشر 18 عباس ظاهر غافل  .167

  أحدى عشر 11 عباس متعب كاظم  .168

  أحدى عشر 11 عبد هللا ابراهٌم مهدي   .169

  عشرة 11 عبد هللا عباس فاضل  .171

  ثمانية عشر 18 عبدالجبارعبدالكرٌم قاسم   .171

  عشرة 11 عبدالوهاب خالد ٌاس  .172

  ثالثة عشر 13 عذراء عماد عاشور   .173

  أربعة عشر 14 ورعزالدٌن محمد منص  .174

  ثالثة عشر 13 عزٌز أكرم ثابت عزٌز  .175

  عشرة 11 عالء حسن محمود  .176

  ثالثة عشر 13 علً احمد محمد  .177

  عشرة 11 علً جواد كاظم علً  .178

  عشرة 11 علً حسن محمد  .179

  عشرة 11 علً حمٌد علً خلف   .181

  أثنا عشر 12 علً سمٌر شهاب  .181

  أحدى عشر 11 علً عبد هللا نصٌف  .182

  عشرة 11 لً فالح حسنع  .183

  عشرة 11 علً مناضل جاسم   .184

  أحدى عشر 11 عبد العزٌز علٌاء ثاٌر  .185

  خمسة عشر  15 علٌاء علً حسٌن   .186

 راسب بالغياب   عمر جمال حسٌن  .187

  أثنا عشر 12 عمر حمٌد كردي  .188

  أحدى عشر 11 عمر عباس لطٌف  .189

  أثنا عشر 12 عمر علً حسٌن  .191

  عشرة 11 عمر غازي عبد الهادي  .191

  عشرة 11 عمر محمد حسون   .192

  عشرة 11 عمر محمد علً  .193

  عشرة 11 عمر هاشم احمد  .194

  أحدى عشر 11 غفران اسماعٌل لطٌف  .195

  عشرة 11 غفران محمد صٌهود  .196

  سبعة عشر 17 فاتن رشٌد نصٌف  .197

  أحدى عشر 11 فاتن مبارك عبد الكرٌم   .198

  عشرة 11 فارس فاضل صالح  .199
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