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  عشرستة  16 فاطمة عدنان صعب  .211

  عشرستة  16 فاطمة ٌاسر قحطان  .211

  عشرثمانية  18 فاطمه محمد فاضل  .212

  / / فاطمة مراد علوان  .213

  عشرسبعة  11 فاطمة نجم الدٌن أمٌن  .214

  عشرستة  16 فٌحاء حسٌن علوان  .215

  عشرستة  16 فٌصل حوم حسن  .216

 راسب بالغياب / / كاظم علً كاظم  .211

  عشراربعة  14 قبس ولٌد راشد  .218

  عشرستة  16 برٌسم عبد كمال ثاٌر  .211

  عشرثالثة  13 كوثر خزعل زٌدان  .211

  عشرثالثة  13 لبنى حسٌن مهدي  .211

  عشرثالثة  13 لٌث حسٌن عزٌز  .212

  عشراحد  11 لٌالن فخري عزاوي   .213

  عشراربعة  14 د حمٌد اسماعٌلماج  .214

  عشراربعة  14 مثنى احمد حمٌد احمد  .215

  عشراثنتا  12 محمد جواد عبد  .216

  عشراحد  11 محمد حاتم علوان   .211

  عشرستة  16 محمد خلٌل محمود   .218

  عشراحد  11 محمد رشٌد ابراهٌم   .211

  ةعشر 11 محمد رٌاض علً   .221

  ةعشر 11 محمد سكندر محمود  .221

  ةعشر 11 تركًمحمد سمٌر   .222

  عشرخمسة  15 محمد صالح مهدي    .223

  ةعشر 11 محمد عبد الرزاق عناد  .224

  ةعشر 11 محمد عدنان سعٌد  .225

  ةعشر 11 محمد كرٌم محمد  .226

  عشرخمسة  15 محمود برهان عبدالوهاب  .221

  عشرتسعة  11 محمود عبد هللا سعٌد   .228

  عشراربعة  14 مروان احمد خلٌل  .221

  عشراربعة  14 مروة خلٌل اسماعٌل   .231

  عشراربعة  14 مروة سمٌر قحطان   .231

  عشرخمسة  15 مروة ماجد عبدهللا   .232



 علم مقارنة االدٌان :المادة                                                                               دٌالىجامعة 
 الثالثة المرحلة:                                                      كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة       

 اسم التدرٌسً: أ.م.د مشتاق ناظم نجم                                                    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 . اسم رئٌس القسم )   م                          ( أ.م.د مشتاق ناظم نجماسم التدرٌسً ) 

 

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

 

  عشرخمسة  15 مروة ناظم ساعً   .233

  عشراربعة  14 مروة هادي صالح  .234

  عشرخمسة  15 مرٌم زهٌر عزٌز  .235

  عشرثالثة  13 مرٌم طه جعفر محمد  .236

  / / مرٌم علً عبد الكرٌم  .231

  عشرسبعة  11 مرٌم كرٌم إبراهٌم   .238

  ةعشر 11 مصطفى احمد عباس  .231

  عشرخمسة  15 مصطفى حسن صالح  .241

  عشرخمسة  15 مصطفى رحمن علً   .241

  عشرتسعة  11 مصطفى شعالن جاسم   .242

  عشراثنتا  12 مصطفى علً حسن  .243

  ةعشر 11 مصطفى هٌثم حمٌد   .244

  عشرستة  16 منار جمعة خلف  .245

  عشرستة  16 منى مزهر محمد  .246

  عشراثنتا  12 دنان نصٌفمهند ع  .241

  / / محمد  خضٌر عبد هللا  .248

  عشرتسعة  11 مٌس عالء حسٌن   .241

  عشرسبعة  11 مٌسم عبد هللا محمود  .251

  عشراربعة  14 نائل ماجد احمد  .251

  عشراثنتا  12 نائل مشحن جٌاد  .252

  عشرستة  16 نبأ سعٌد علً كرٌم   .253

  عشرسبعة  11 نبراس عباس محمد   .254

  عشراربعة  14 سٌننجوى مصحب ح  .255

  عشرتسعة  11 نسرٌن كرٌم جواد   .256

  عشرستة  16 نصٌر حسن صالح  .251

  عشرسبعة  11 نضال صالح زبالة   .258

  عشراثنتا  12 نور رباح لفته عبد هللا  .251

  عشراحد  11 نور سلمان عوفً حمٌد   .261

  عشرثمانية  18 نور ٌاسٌن اسماعٌل  .261

  عشرخمسة  15 حبٌب نورس قٌس محمد  .262

  عشرخمسة  15 ورس مرعً محمود ن  .263

  عشرثمانية  18 نوره عادل عبد فلٌح  .264

  عشرتسعة  11 هاجر مصطفى جمٌل  .265
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  عشرخمسة  15 هاشم خلف هاشم  .266

  عشرسبعة  11 هبة روكان محمد  .261

  عشرسبعة  11 هبة محمود هدو  .268

  عشرثمانية  18 هدى ابراهٌم علً  .261

  ةعشر 11 هدى عبد الرحمن عناد   .211

  عشرستة  16 بد محمدهدى ع  .211

  عشرستة  16 هدٌر قحطان علوان  .212

  عشراثنتا  12 هشام صباح محمد  .213

  عشرتسعة  11 هشام محمد عبد هللا   .214

  ةعشر 11 هناء هاشم شكٌر  .215

  عشرسبعة  11 هند كرٌم حسن خلٌفة   .216

  عشرسبعة  11 هوازن هزبر عبود  .211

  عشرتسعة  11 هٌام اركان خلٌل صالح  .218

  عشرستة  16 محمد هٌام قادر  .211

  عشرستة  16 هٌثم ابراهٌم علً  .281

  ونعشر 21 ودٌان عبد االمٌر   .281

  عشرسبعة  11 ورود حسٌن هادي  .282

  عشرثمانية  18 ورود سلمان نجم عبٌد  .283

  ونعشر 21 ورود صالح ابراهٌم  .284

  عشرتسعة  11 جاسموسن صالح   .285

  ةعشر 11 وسن صالح عبدالوهاب  .286

  عشرستة  16 وفاء حسٌن علً رٌس  .281

  ونعشر 21 وفاء عباس عٌدان   .288

  ةعشر 11 ٌاس خضٌر حبٌب  .281

  ةعشر 15 ٌاسر كاظم عباس  .211

  ةعشر 11 ٌاسر لبٌب مطر  .211

  عشرخمسة  15 ٌاسمٌن احمد كامل   .212

  عشرستة  16 ٌاسمٌن صفاء ارزوقً  .213

  عشراحد  11 ٌاسٌن حسن عبد هللا   .214

  عشرثالثة  13 ٌاسٌن ضٌاء خلٌفة  .215

  عشرثالثة  13 مخٌبر مالك ٌاسٌن  .216

  ةعشر 11 ٌوسف سالم حمٌد  .211

  عشرخمسة  15 ٌوسف سلمان محسن    .218
 


