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 اسم التدرٌسً:د.نوفل اسماعٌل                                                       قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
   االمتحانٌةاللجنة 

 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  فصل األولالدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

 التوقٌع                   التوقٌع
 ( عمر عبدهللا نجم الدٌن. د . اسم رئٌس القسم )   أ. م               اسم التدرٌسً ) د. نوفل اسماعٌل (

 

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

 

 راسب بالغياب   ابراهٌم جاسم محمد  .1

  ثماني عشرة 11 االء محمد طه علٌوي  .2

  ست عشرة 16 ابتسام محمود ٌاسٌن  .3

  ست عشرة 16 ابتهال ثائر خضٌر   .4

  اربع عشرة 14 ابتهال حمٌد مبارك  .5

  خمس عشرة 15 ابتهال عامر عبدالحمٌد   .6

  خمس عشرة 15 اثٌر جمال حاتم   .7

  اربع عشرة 14 احمد ابراهٌم محسن  .1

  عشرفقط 11 احمد اسماعٌل قادر  .9

  خمس عشرة 15 احمد راضً باشً  .11

  ست عشرة 16 احمد سعد محمد علً   .11

  ثالث عشرة 13 احمد شهاب احمد  .12

  ست عشرة 16 احمد صالح حمٌد  .13

  سبع عشرة 17 احمد صبحً عٌدان  .14

  سبع عشرة 17 احمد ظاهر علً احمد   .15

  خمس عشرة 15 احمد مشتاق طالب   .16

  خمس عشرة 15 احمد موسى حسٌن  .17

  ثالث عشرة 13 ادرٌس جمعة عباس   .11

  ثماني عشرة 11 ادٌان غازي وهٌب   .19

  ست عشرة 16 اسراء ضٌاء نصٌف   .21

  ست عشرة 16 اسراء مؤٌد حسن  .21

  ست عشرة 16 اسماء صالح خلف عبد   .22

  خمس عشرة 15 اسماعٌل خلٌل اسماعٌل  .23

  ثماني عشرة 11 اسٌا خضٌر عباس  .24

  اثنتا عشرة 12 اسٌل صالح جلٌل  .25

  خمس عشرة 15 اسٌل عبد الكرٌم عٌسى  .26

  ثماني عشرة 11 اشواق تركان عنوان   .27

  خمس عشرة 15 اشواق حسن فهد عبد  .21

  ثماني عشرة 11 افراح غسان حسونً  .29

 راسبة بالغياب   افٌاء بشٌر حاتم  .31

  خمس عشرة 15 آمال محمد ابراهٌم   .31

  ثماني عشرة 11 أمانً زبٌد احمد   .32

  ثماني عشرة 11 أمنة سالم ابراهٌم   .33



 المكتبة ومنهج البحث:المادة                                                                                    دٌالىجامعة 
 الثالثة المرحلة:                                     كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة                            

 اسم التدرٌسً:د.نوفل اسماعٌل                                                       قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
   االمتحانٌةاللجنة 

 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  فصل األولالدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

 التوقٌع                   التوقٌع
 ( عمر عبدهللا نجم الدٌن. د . اسم رئٌس القسم )   أ. م               اسم التدرٌسً ) د. نوفل اسماعٌل (

 

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

 

  خمس عشرة 15 امٌر احمد ابراهٌم   .34

  ثماني عشرة 11 انس حسٌن علً  .35

  خمس عشرة 15 انس محسن علً  .36

  خمس عشرة 15 انسام حبٌب شالل   .37

  ثماني عشرة 11 انوار اسماعٌل خلٌل   .31

  اربع عشرة 14 انور قٌس محمد جاسم  .39

  ثماني عشرة 11 اٌات خلٌل حبٌب  .41

  ثماني عشرة 11 آٌات عبد الكرٌم   .41

  ثماني عشرة 11 اٌات علً عباس هذال  .42

  اربع عشرة 14 آٌة عبد الكرٌم علً   .43

  ثماني عشرة 11 زٌداناٌة محمود   .44

  ثالث عشرة 13 اٌسر علً عبد الغنً  .45

  ثماني عشرة 11 اٌالف ٌونس عبدال  .46

  ثماني عشرة 11 اٌمان حسن علوان حمد  .47

  ثماني عشرة 11 اٌمان سامً احمد   .41

  ست عشرة 16 اٌمان محمد اسماعٌل   .49

  ست عشرة 16 اٌمان مراد عٌسى  .51

  اربع عشرة 14 اٌمن احمد جاسم  .51

  خمس عشرة 15 اٌناس رشٌد حمٌد   .52

  خمس عشرة 15 اٌناس علً ابراهٌم  .53

  ثالث عشرة 13 بارق زبٌد حمٌد  .54

  اربع عشرة 14 باسم محمد محمود  .55

  ثالث عشرة 13 بتول صادق عبود   .56

  خمس عشرة 15 بثٌنة حمدان خلٌفة   .57

  اربع عشرة 14 براء كرٌم مرعً  .51

  عشرةثماني  11 بشائر عبد الستار  .59

  ثماني عشرة 11 بالل محمد سعٌد   .61

  ثماني عشرة 11 بنٌن قٌس امٌن  .61

  ست عشرة 16 تمارة قاسم عمران  .62

  ست عشرة 16 جاسم كنعان خمٌس   .63

  سبع عشرة 17 جمال كامل ادرٌس  .64

 261261/21/1025مستضاف إلى الموصل    حامد اسماعٌل محمد  .65

  ست عشرة 16 جٌهان محمد حسن  .66
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  اربع عشرة 14 صالح عبدالرحٌمحسام   .67

  اربع عشرة 14 حسام محمد لطٌف  .61

  اثنتا عشرة 12 حسن ابراهٌم حتو  .69

  اثنتا عشرة 12 حسن احمد حسن  .71

  اربع عشرة 14 حسن علً شجاع  .71

  اثنتا عشرة 12 حسن نكة صبح  .72

  ست عشرة 16 حسٌن حوم غدٌر   .73

  خمس عشرة 15 حسٌن علً حسٌن  .74

  اربع عشرة 14 حسٌن ماضً صالح   .75

  اربع عشرة 14 حسٌن هادي صالح  .76

  خمس عشرة 15 حمزة اكرم احمد  .77

  سبع عشرة 17 حمزة صفاء علً  .71

  ثماني عشرة 11 حنان حٌدر حمود جواد  .79

  اربع عشرة 14 حنان خالد خماس   .11

  ثماني عشرة 11 حنان عمر ابراهٌم   .11

  سبع عشرة 17 حوراء ماجد عزاوي  .12

  اربع عشرة 14 حمٌد عباسحٌدر خالد   .13

  خمس عشرة 15 حٌدر مجبل خلف   .14

  خمس عشرة 15 حٌدر وٌسً حسن  .15

  خمس عشرة 15 خالد خلوف عبد  .16

  ثماني عشرة 11 خدٌجة حمٌد حسٌن   .17

  ثماني عشرة 11 خلود فالح حسن علً  .11

  ثماني عشرة 11 دعاء جمٌل حمدان   .19

  ثماني عشرة 11 دعاء صالح مهدي   .91

  ثماني عشرة 11 دالل رٌاض نعمان    .91

  خمس عشرة 15 دالل غضبان ججان  .92

  ثماني عشرة 11 دنٌا عبد الباسط ضاٌع  .93

  ثماني عشرة 11 رافد علً احمد  .94

  ثماني عشرة 11 رانٌا علً حسٌن   .95

  خمس عشرة 15 رائد صبار احمد   .96

  ثماني عشرة 11 رائد محمد لطٌف   .97

  عشرةثماني  11 رجاء موفق علً   .91

  ثماني عشرة 11 رسل سامً احمد   .99
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  ست عشرة 16 عباس سالم جمعة  .111

  سبع عشرة 17 عباس علً حسٌن  .111

  ثالث عشرة 13 رشا سالم حسٌن  .112

  سبع عشرة 17 رشا طارق طعمة  .113

  اربع عشرة 14 رغد شهاب احمد غاٌب  .114

  اربع عشرة 14 رغد هاشم حسٌب  .115

  خمس عشرة 15 رمضان خضٌر عباس   .116

  ثماني عشرة 11 رندة نجم عبد خمٌس   .117

  اربع عشرة 14 رنٌن علً كامل   .111

  ثماني عشرة 11 رونق  محمود محمد  .119

  خمس عشرة 15 رؤى إسماعٌل محمد  .111

  خمس عشرة 15 رؤى حسب هللا حسن   .111

  ثماني عشرة 11 رٌام نعمة محمود  .112

  سبع عشرة 17 زهراء احمد كاظم   .113

  عشرةست  16 زهراء ثاٌر محسن   .114

  ست عشرة 16 زهراء سمٌر  .115

  ست عشرة 16 زهراء ماجد احمد  .116

  ست عشرة 16 زهراء نوفل عبد  .117

 25/11/2115في16221استضافة  اربع عشرة 14 زهرة كرٌم حرفش  .111

  سبع فقط 7 زٌاد خلف لطٌف  .119

  خمس عشرة 15 زٌنب احسان علً  .121

  سبع عشرة 17 زٌنب احمد جمعة   .121

  اربع عشرة 14 زٌنب ثامر مجٌد   .122

  ست عشرة 16 زٌنب حسن علً   .123

  اربع عشرة 14 زٌنب طلحة سعٌد  .124

  ثالث عشرة 13 زٌنب عدنان اسماعٌل  .125

  ثماني عشرة 11 زٌنب علً شهاب   .126

  ثالث عشرة 13 زٌنب غنً عبد حسن  .127

  خمس فقط 5 ساجد خضٌر محمود  .121

  اربع عشرة 14 سارة جمعة حسٌن  .129

  عشرةست  16 سارة خمٌس دعدوش  .131

  اربع عشرة 14 سارة سالم صالح  .131

  ثماني عشرة 11 سارة محمد عواد  .132
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  ست عشرة  16 ساره داود سلمان جبار  .133

  سبع فقط 7 ساهر جبار صالح   .134

  اربع عشرة 14 سجى عامر فلٌح حسن   .135

  اثنتا عشرة 12 سجى عبد الستار كرٌم  .136

  سبع عشرة 17 سراب نكه خمٌس   .137

  سبع فقط 7 سرمد سعد هادي محمد   .131

  ست عشرة 16 سرى جاسم محمد   .139

  اربع عشرة 14 سرى صبري   .141

  خمس عشرة 15 سعد محمد سبع  .141

  خمس عشرة 15 سالم محمد كرٌم  .142

  ثالث عشرة 13 سندس علً حسٌن سبع   .143

  ست عشرة 16 سندس كرٌم خضٌر   .144

  اربع عشرة 14 سٌف حسام صبٌح  .145

  ست عشرة 16 حمدمسٌف صباح   .146

  سبع فقط 7 سٌف عامر غضبان   .147

  ست عشرة 16 شاكر صالح حمد  .141

 27/12/2115في 16113استضافة  ثماني عشرة 11 شروق عثمان اسماعٌل  .149

  ست عشرة 16 شمائل علً خضٌر  .151

  خمس عشرة 15 شهد  طه احمد  .151

  ثماني عشرة 11 عثمان ثاٌر ولً  .152

  ثماني عشرة 16 شهد بشار فهد ٌاس   .153

  سبع عشرة 17 شهد حافظ علً  .154

  سبع عشرة 17 شهد فاضل صالح    .155

  سبع عشرة 17 شٌماء عبٌد نجم  .156

  ثالث عشرة 13 شٌماء هاشم حسون   .157
  سبع عشرة 17 صبا ٌاسٌن مرعً سبع  .151

  ثماني عشرة 11 ضحى حمزة حسن   .159

  ثماني عشرة 11 ضحى علً محمود   .161

  ست عشرة 16 ضحى فرحان دحلوس  .161

  خمس عشرة 15 صباح ابراهٌمضٌاء   .162

  اربع عشرة 14 طارق سطوان ناجً  .163

  اربع عشرة 14 عامر حاتم محٌمٌد  .164

  ثالث عشرة 13 عامر محمد عطٌة   .165

  اثنتا عشرة 12 عباس خضٌر حسٌن   .166
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  اربع عشرة 14 عباس ظاهر غافل  .167

  اثنتا عشرة 12 عباس متعب كاظم  .161

  ثالث عشرة 13 عبد هللا ابراهٌم مهدي   .169

  اربع عشرة 14 عبد هللا عباس فاضل  .171

  ست عشرة 16 عبدالجبارعبدالكرٌم قاسم   .171

  ثماني عشرة 11 عبدالوهاب خالد ٌاس  .172

  ثماني عشرة 11 عذراء عماد عاشور   .173

  ثماني عشرة 11 عزالدٌن محمد منصور  .174

  ست عشرة 16 عزٌز أكرم ثابت عزٌز  .175

  اربع عشرة 14 عالء حسن محمود  .176

  اربع عشرة 14 احمد محمدعلً   .177

  احدى عشرة 11 علً جواد كاظم علً  .171

  اثنتا عشرة 12 علً حسن محمد  .179

  ثالث عشرة 13 علً حمٌد علً خلف   .111

  خمس عشرة 15 علً سمٌر شهاب  .111

 11/11/2115في 15792 ثالث عشرة 13 علً عبد هللا نصٌف  .112

  اربع عشرة 14 علً فالح حسن  .113

  ثالث عشرة 13 علً مناضل جاسم   .114

  سبع عشرة 17 عبد العزٌز علٌاء ثاٌر  .115

  سبع عشرة 17 علٌاء علً حسٌن   .116

 راسب بالغياب   عمر جمال حسٌن  .117

  احدى عشرة 11 عمر حمٌد كردي  .111

  ثالث عشرة 13 عمر عباس لطٌف  .119

  ست عشرة 16 عمر علً حسٌن  .191

  خمس عشرة 15 عمر غازي عبد الهادي  .191

  عشرةخمس  15 عمر محمد حسون   .192

  اربع عشرة 14 عمر محمد علً  .193

  ثماني عشرة 11 عمر هاشم احمد  .194

  خمس عشرة 15 غفران اسماعٌل لطٌف  .195

  سبع عشرة 17 غفران محمد صٌهود  .196

  ثماني عشرة 11 فاتن رشٌد نصٌف  .197

  ست عشرة 16 فاتن مبارك عبد الكرٌم   .191

  احدى عشرة 11 فارس فاضل صالح  .199
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 ( عمر عبدهللا نجم الدٌن. د . اسم رئٌس القسم )   أ. م               اسم التدرٌسً ) د. نوفل اسماعٌل (

 

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

 

  عشرةست  16 فاطمة عدنان صعب  .211

  اثنتا عشرة 15 فاطمة ٌاسر قحطان  .211

  اثنتا عشرة 12 فاطمه محمد فاضل  .212

  خمس فقط 5 فاطمة مراد علوان  .213

  ثماني عشرة 11 فاطمة نجم الدٌن أمٌن  .214

  ثماني عشرة 11 فٌحاء حسٌن علوان  .215

  ثالث عشرة 13 فٌصل حوم حسن  .216

 راسب بالغياب   كاظم علً كاظم  .217

  اربع عشرة 14 قبس ولٌد راشد  .211

  خمس عشرة 15 برٌسم عبد كمال ثاٌر  .219

  اثنتا عشرة 12 كوثر خزعل زٌدان  .211

  ثماني عشرة 11 لبنى حسٌن مهدي  .211

  خمس عشرة 15 لٌث حسٌن عزٌز  .212

  اربع عشرة 14 لٌالن فخري عزاوي   .213

  ابع عشرة 14 ماجد حمٌد اسماعٌل  .214

  احدى عشرة 11 مثنى احمد حمٌد احمد  .215

  اثنتا عشرة 12 عبدمحمد جواد   .216

  عشر فقط 11 محمد حاتم علوان   .217

  ثالث عشرة 13 محمد خلٌل محمود   .211

  ثالث عشرة 13 محمد رشٌد ابراهٌم   .219

  عشر فقط 11 محمد رٌاض علً   .221

  احدى عشرة 11 محمد سكندر محمود  .221

  ست عشرة 16 محمد سمٌر تركً  .222

  اربع عشرة 14 محمد صالح مهدي    .223

  اثنتا عشرة 12 الرزاق عنادمحمد عبد   .224

  ست عشرة 16 محمد عدنان سعٌد  .225

  اربع عشرة 14 محمد كرٌم محمد  .226

  ثالث عشرة 13 محمود برهان عبدالوهاب  .227

  ست عشرة 16 محمود عبد هللا سعٌد   .221

  ثالث عشرة 13 مروان احمد خلٌل  .229

  ثالث عشرة 13 مروة خلٌل اسماعٌل   .231

  عشرةاربع  14 مروة سمٌر قحطان   .231

  ست عشرة 16 مروة ماجد عبدهللا   .232
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 الثالثة المرحلة:                                     كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة                            

 اسم التدرٌسً:د.نوفل اسماعٌل                                                       قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
   االمتحانٌةاللجنة 

 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  فصل األولالدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

 التوقٌع                   التوقٌع
 ( عمر عبدهللا نجم الدٌن. د . اسم رئٌس القسم )   أ. م               اسم التدرٌسً ) د. نوفل اسماعٌل (

 

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

 

  خمس عشرة 15 مروة ناظم ساعً   .233

  خمس عشرة 15 مروة هادي صالح  .234

  اربع عشرة 14 مرٌم زهٌر عزٌز  .235

  سبع عشرة 17 مرٌم طه جعفر محمد  .236

  خمس فقط 5 مرٌم علً عبد الكرٌم  .237

  ست عشرة 16 مرٌم كرٌم إبراهٌم   .231

  فقطخمس  5 مصطفى احمد عباس  .239

  اثنتا عشرة 12 مصطفى حسن صالح  .241

  عشر فقط 10 مصطفى رحمن علً   .241

  سبع عشرة 17 مصطفى شعالن جاسم   .242

  سبع عشرة 17 مصطفى علً حسن  .243

  ست عشرة 12 مصطفى هٌثم حمٌد   .244

  ست عشرة 16 منار جمعة خلف  .245

  ست عشرة 16 منى مزهر محمد  .246

  خمس عشرة 15 مهند عدنان نصٌف  .247

  ثماني عشرة 11 مٌس عالء حسٌن   .241

  ثماني عشرة 11 مٌسم عبد هللا محمود  .249

  خمس عشرة 15 نائل ماجد احمد  .251

  عشر فقط 11 نائل مشحن جٌاد  .251

  ثماني عشرة 11 نبأ سعٌد علً كرٌم   .252

  سبع عشرة 17 نبراس عباس محمد   .253

  خمس عشرة 15 نجوى مصحب حسٌن  .254

  سبع عشرة 17 نسرٌن كرٌم جواد   .255

  ست عشرة 16 نصٌر حسن صالح  .256

  ست عشرة 16 نضال صالح زبالة   .257

  اربع عشرة 14 نور رباح لفته عبد هللا  .251

  ست عشرة 16 نور سلمان عوفً حمٌد   .259

  خمس عشرة 15 نور ٌاسٌن اسماعٌل  .261

  ثماني عشرة 11 حبٌب نورس قٌس محمد  .261

  ست عشرة 16 نورس مرعً محمود   .262

  ثماني عشرة 11 نوره عادل عبد فلٌح  .263

  ست عشرة 16 هاجر مصطفى جمٌل  .264

  ست عشرة 16 هاشم خلف هاشم  .265
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 اسم التدرٌسً:د.نوفل اسماعٌل                                                       قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
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 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  فصل األولالدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

 التوقٌع                   التوقٌع
 ( عمر عبدهللا نجم الدٌن. د . اسم رئٌس القسم )   أ. م               اسم التدرٌسً ) د. نوفل اسماعٌل (

 

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

 

  خمس عشرة 15 هبة روكان محمد  .266

  خمس عشرة 15 هبة محمود هدو  .267

  ثماني عشرة 11 هدى ابراهٌم علً  .261

  سبع عشرة 17 هدى عبد الرحمن عناد   .269

  ثماني عشرة 11 هدى عبد محمد  .271

  عشرة اثنتا 12 هدٌر قحطان علوان  .271

  ثالث عشرة 13 هشام صباح محمد  .272

  ست عشرة 16 هشام محمد عبد هللا   .273

  اثنتا عشرة 12 هناء هاشم شكٌر  .274

  اثنتا عشرة 12 هند كرٌم حسن خلٌفة   .275

  ست عشرة 16 هوازن هزبر عبود  .276

  سبع عشرة 17 هٌام اركان خلٌل صالح  .277

  اربع عشرة 14 هٌام قادر محمد  .271

  اربع عشرة 14 هٌثم ابراهٌم علً  .279

  سبع عشرة 17 ودٌان عبد االمٌر   .211

  ست عشرة 16 ورود حسٌن هادي  .211

  ست عشرة 16 ورود سلمان نجم عبٌد  .212

  ست عشرة 16 ورود صالح ابراهٌم  .213

  ست عشرة 16 جاسموسن صالح   .214

  ثالث عشرة  13 وسن صالح عبدالوهاب  .215

  ثماني عشرة 11 وفاء حسٌن علً رٌس  .216

  ست عشرة 16 وفاء عباس عٌدان   .217

  ست عشرة 16 ٌاس خضٌر حبٌب  .211

  ست عشرة 16 ٌاسر كاظم عباس  .219

  ست عشرة 16 ٌاسر لبٌب مطر  .291

  ست عشرة 16 ٌاسمٌن احمد كامل   .291

  خمس عشرة 15 ٌاسمٌن صفاء ارزوقً  .292

  ست عشرة 16 ٌاسٌن حسن عبد هللا   .293

  ست عشرة 16 ٌاسٌن ضٌاء خلٌفة  .294

  سبع عشرة 17 مخٌبر مالكٌاسٌن   .295

  اربع عشرة 14 ٌوسف سالم حمٌد  .296

  ست عشرة 16 ٌوسف سلمان محسن    .297
 


