
 تحلٌل النص القرانً :المادة                                                                                    دٌالىجامعة 
 الرابعة المرحلة:                                     كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة                            

 م.م.شٌماء حاتم عبوداسم التدرٌسً:                                                      قسم علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة
   االمتحانٌةاللجنة 

 ( 1026 – 1025للعام الدراسً )  الفصل األولدرجات 

 اسم الطالب الرباعً ت
درجة 
 الفصل
 األول

 المالحظات الدرجة كتابة

 

  

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

 

 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 احمد طه رحٌم  .1

  ثماني عشرة  11 احمد علً جبار  .2

  اربع عشرة 14 إخالص عداي عبد  .3

  ست عشرة  16 إسراء خالد محمود  .4

  سبع عشرة  11 إسراء قاسم كاظم  .5

  خمس عشرة  15 إسراء ولٌد حمٌد  .6

  سبع عشرة  11 اسراء ٌاسٌن صالح  .1

 استضافة ثالث عشرة  13 اسٌا فائق رشٌد  .1

  سبع عشرة  11 أصٌل صباح عبد االمٌر  .9

 راسبة بالغياب  / /  اشواق طه أسود   .11

  ست عشرة  16 آمال محمود زمان  .11

  عشرون 21 أمانً علً عبد هللا  .12

 استضافة تسع عشرة  19  اٌة خزعل خلف  .13

  خمس عشرة  15 محمد جاسماٌمان   .14

  سبع عشرة  11 إٌمان موزر حسٌن  .15

  ست عشرة  16 إٌهاب مؤٌد حسن  .16

  خمس عشرة  15 بتول قٌس خضٌر  .11

  / / بشائر عبد الكرٌم هادي  .11

  سبع عشرة  11 تقوى سلمان سعدون  .19

  ست عشرة  16 تقوى كرٌم علوان   .21

  خمس عشرة  15 جاسم محمد خلف  .21

  عشرةسبع  11 جنان قاسم صالح  .22

  عشرون 21 جنه عماد الدٌن خلٌل   .23

  عشرةسبع  11 جوهر حسٌن حمٌد  .24

  عشرةست  16 حسن عبد محمود  .25

  عشرةسبع  11 حسن هادي حسٌن  .26

  عشرةتسع  19 حمادة خلٌل إبراهٌم   .21

  عشرةخمس  15 خطاب رضا احمد   .21

  عشرةتسع  19 خلف رشٌد خلف   .29

  عشرةثماني  11 خنساء عبد المنعم   .31

  عشرون 21 دعاء إبراهٌم أحمد   .31

  عشرةثماني  11 دالل عبدالسالم عادل  .32

  عشرةثماني  11 دالل كاظم خضٌر  .33
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  عشرون 21 رانٌة ستار جبار  .34

  عشرةاثنتا  12 رجاء عباس حرب   .35

  عشرةسبع  11 رحٌمة ناظم خمٌس   .36

  عشرةتسع  19 رسل محمود مصلح   .31

  عشرةست  16 رسول جاسم حٌون   .31

  عشرةتسع  19 رفاه طالل احمد  .39

  عشرةثماني  11 رواسً رعد طلفاح  .41

  عشرةسبع  11 رونق إسماعٌل خلٌل   .41

  عشرةتسع  19 رؤى إبراهٌم عكلة   .42

  عشرةثالث  13 روٌدة خالد محمود  .43

  عشرةتسع  19 رٌام مقداد عباس   .44

  عشرةخمس  15 زبٌدة كرٌم علً  .45

  عشرةثماني  11 زٌاد طارق علً   .46

  عشرةاثنتا  12 زٌنب خالد خلٌل   .41

  عشرةاثنتا  12 زٌنة جاسم متعب  .41

  عشرةخميس  15 سارة رشٌد حمٌد  .49

  عشرةتسع  19 سارة صبار رشٌد  .51

  / / سارة عبد المنعم كاظم  .51

  عشرةتسع  19 سارة علً صالح   .52

  عشرون 21 سارة مظهر علً   .53

  عشرةتسع  19 سارة ٌعكوب علً  .54

  تسع عشرة  19 سالً رشٌد محمد  .55

  سبع عشرة  11 سجا كامل محمد  .56

  عشرون  21 سحر سالم عبد  .51

  ثماني عشرة  11 سحر صباح مهدي  .51

  ثماني عشرة  11 سمر جاسم محمد  .59

  ست عشرة  16 سمٌة خالد كامل   .61

  تسع  9 سهاد عبد الخالق  .61

  تسع عشرة  19 سهاد مخلف صالح  .62

  اربع عشرة  14 سٌف محمد لطٌف  .63

  عشرون  21 شذى إبراهٌم علً   .64

  سبع عشرة  11 شروق علً عبد هللا  .65

  سبع عشرة  11 شكرٌة حامد خضٌر  .66
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  ثماني عشرة  11 شهد عبد الجبار ابراهٌم  .61

  عشرون 21 شٌرٌن وهٌب عطٌة   .61

  عشرةست  16 شٌماء جبار محمد   .69

 استضافة عشرةتسع  19 شٌماء جداع محمد  .11

  عشرةسبع  11 صالح سلطان علً   .11

  عشرةاثنتا  12 صالح مهوس عبد   .12

  عشرةسبع  11 صفا رحمن أحمد   .13

  عشرون 21 طالب فلٌح حسن   .14

  عشرةتسع  19 عاصم غانم حسٌن   .15

  عشرةاربع  14 عباس عون فاضل   .16

  عشرون 21 عباس محمد عبدالرحٌم   .11

  تسع  9 عبد الرحمن حمٌد عبدهللا  .11

  عشرةاثنتا 12 الرحمن رعد خضٌرعبد   .19

  عشرة 11 عبد الرحمن عماد احمد  .11

  عشرةاحدى  11 عبد القهار حامد أمٌن  .11

  عشرةخمس  15 عبد هللا رعد كنعان  .12

  عشرةست  16 عبد الواحد هندي عبد هللا  .13

  عشرةست  16 عذراء عامر حسٌن   .14

  عشرةثالث  13 عصام جاسم محمد  .15

  عشرةست  16 عال حٌدر عبد الخالق   .16

  عشرةست  16 عال فاضل إبراهٌم  .11

  عشرةاثنتا 12 علً أٌاد غازي كاظم  .11

  عشرة  11 علً سبع خمٌس  .19

  عشرةخمس  15 علً سحاب حمود  .91

  عشرةخمس  15 عمر أحمد ٌاسٌن  .91

  عشرةثالث  13 عمر صالح مجول   .92

  عشرةثالث  13 عمر عبد القادر حمٌد   .93

  عشرة 11 عمران حافظ جاسم  .94

  تسع 9 غادة حسٌن عبد النبً  .95

  عشرةتسع  19 غفران عبد كاظم  .96

  عشرةسبع  11 غفران عبد محمد   .91

  عشرةخمس  15 فاطمة جلٌل جسام  .91

  عشرةثماني  11 فاطمة شاكر محمود   .99
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  عشرةست  16 فاطمة محمد حسٌن  .111

  عشرةسبع  11 فائزة محمد قادر   .111

  عشرون 21 فالح ماهود صالح  .112

  عشرةست  16 خلف أحمدقسمة   .113

  عشرةثالث  13 كمال حاتم شمس  .114

  عشرةثماني  11 لطٌف حبٌب احمد   .115

  عشرةثماني  11 ماجد ٌاسر عباس  .116

  عشرون 21 مالك خلٌل ماهود  .111

  عشرةثماني  11 محمد جاسم محمد  .111

  عشرةاربع  14 محمد حسٌن محمد  .119

    محمد عادل علً  .111

  عشرةثماني  11 محمد علً عبد الرزاق   .111

  عشرةاربع  14 محمود حمد محمد   .112

  عشرةثماني  11 مراد كاظم جواد حسٌن  .113

  عشرةثالث  13 مروة خضٌر عباس  .114

 استضافة عشرةست  16 مروة محمد عبدهللا  .115

  عشرةثماني  11 مروة محمد نصر هللا  .116

  عشرةثماني  11 مروة محمود هاشم   .111

  عشرةخمس  15 مروه ستار عواد   .111

  عشرةست  16 مرٌم سعد محمد حاجم  .119

  عشرةتسع  19 مرٌم عقٌل خلٌل   .121

  عشرةسبع  11 مصطفى أحمد علً  .121

  عشرةثماني  11 مصطفى رعد دروش  .122

  عشرةسبع  11 منى موفق ثامر حسن  .123

  عشرةتسع  19 مها قادر عباس فٌصل  .124

  عشرةثالث  13 موفق صالح حمو  .125

  عشرةاثنتا  12 مٌسم جاسم محمد   .126

  عشرةسبع  11 مٌسون مزهر محمد  .121

  عشرةثالث  13 نافع عبد الحسن احمد  .121

  عشرةخمس  15 نجاح حسن علً محمد  .129

  عشرةثماني  11 ندى رشٌد حمٌد محمد  .131

  عشرةثماني  11 نرجس داود عواد  .131

  عشرون 21 نسرٌن عامر نافع   .132
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 استضافة عشرةست  16 نور طه خزعل  .133

  عشرةخمس  15 نور هادي حسن  .134

  عشرةست  16 نورس عدنان حمزة  .135

  عشرةست  16 هاجر كرٌم عبدالحسٌن  .136

  عشرةست  16 هالة كمال قدور  .131

  عشرون  21 هانً مطلك فرمان   .131

  عشرةثماني  11 هبة هادي إسماعٌل  .139

  عشرةتسع  19 هبة واثق شاكر رمٌض  .141

  عشرةست  16 هبه هادي فرحان خلف  .141

  عشرةثماني  11 هدٌر ستار لطٌف  .142

  عشرةثماني  11 هدٌل هادي حسٌن  .143

  عشرةثماني  11 هشام أحمد مجٌد  .144

  عشرةست  16 همام عدنان مهدي  .145

 استضافة عشرةتسع  19 مٌدهند بالل عبد الح  .146

  عشرون 21 هند خلٌل إبراهٌم عبٌد  .141

  عشرةتسع  19 هٌام صالح مهدي أحمد  .141

  عشرةسبع  11 ورود حمٌد محسن  .149

  عشرةخمس  15 وسام مظهر علً  .151

  عشرةاثنتا  12 وسن كرٌم علً  .151

  عشرةتسع  19 والء محمد حسن  .152

  عشرةسبع  11 ٌاسر مهدي صالح  .153

  عشرةثالث  13 ٌاسمٌن شوكت عبد الهادي  .154

  عشرةثالث  13 ٌعقوب ولٌد ٌوسف  .155

  عشرون 21 ٌوسف عبد الوهاب احمد ا .156
 


