
  جامعة الموصل
  كلية العلوم اإلسالمية  

 قسم العقيدة والفكر اإلسالمي/ الدراسة الصباحية 
  ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي  وخريج)  دورة تعليمنا لن يتوقف ( 

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠في  ٢٩٠٧/بموجب األمر الجامعي ش ط خ 
  
 

 

 التقدير الجنس االسم الرباعي  ت
  

 امتياز ذكر توفيقخليل دمحم خليل  ١
 

 جيد جداً  ذكر احمد هادي خلف عويد ٢
 

 جيد جداً  انثى زهير دمحم يونس أنفال ٣
 

 جيد جداً  انثى شيماء عفوان علي دمحم ٤
 

 جيد جداً  ذكر عبد الجبار تحسين زرنان عبدالجبار ٥
 

 جيد جداً  انثى فرح حابس علي عيسى ٦
 

 جيد جداً  ذكر سوادي احمد محمود الياس ٧
 

 جيد جداً  ذكر دمحم يحيى زكريا يعقوب ٨
 

 جيد جداً  انثى هدى احمد علي حسين ٩
 

 جيد جداً  ذكر انس سعد علي ذنون ١٠
 

 جيد جداً  انثى ايمان محمود سليمان عباس ١١
 

 جيد جداً  انثى خطر اسماعيل اسماعيل زعل ١٢
 

 جيد جداً  انثى زينة عباس علي علي تقي ١٣
 

 جيد جداً  انثى سراب ابراهيم علي ابراهيم ١٤
 

 جيد ذكر مسلم عفوان علي دمحم ١٥
 

 جيد انثى  رندة محمود خضر علي ١٦
 

 جيد ذكر عبد العزيز طه احمد خضر ١٧
 

 جيد ذكر رشيد شهاب احمد يونس ١٨
 

 جيد ذكر صالح عليعمر احمد  ١٩
 

 جيد ذكر احمد صالح عيد خلف ٢٠
 

 جيد ذكر عبد هللا دمحم خضر علي ٢١
 

 جيد ذكر كارزان رضا رستم جاسم ٢٢
 

 جيد انثى  ريام محسن يونس رمضان ٢٣
 

 جيد انثى  ابتهال احمد خضر ابراهيم ٢٤
 

 جيد انثى  اسراء عبد الكريم دمحم احمد ٢٥
 

 جيد انثى  اية احمد حازم  عبد الحميد ٢٦
 

 جيد انثى  عبير وليد سعدون اسماعيل ٢٧
 

 جيد انثى  رغدة عبد الزاق دمحم علو ٢٨
 

 متوسط انثى  دالل صالح حسن ويس ٢٩
 

 متوسط ذكر حسام الدين غانم يونس يونس ٣٠
 



 متوسط انثى رحمة رعد سعد دمحم ٣١
 

 متوسط انثى سوالف نوري حسن اسماعيل ٣٢
 

 متوسط ذكر دمحم عبد هللا خلف صالح ٣٣
 

 متوسط ذكر فنر شمس الدين حسن محمود ٣٤
 

 متوسط ذكر علي سعد هللا صالح خلف ٣٥
 

 متوسط ذكر علي يونس دمحم علي ٣٦
 

 متوسط ذكر عماد دمحم عواد حمادي ٣٧
 

 متوسط ذكر شهاب احمد رضا بكتش ٣٨
 

 متوسط ذكر بيدل مجيد جميل كامل ٣٩
 

 متوسط ذكر احمد عدنان مصطاف عباس ٤٠
 

 متوسط ذكر دمحم زاهد دمحم سلطان ٤١
 

 متوسط ذكر عثمان دمحم عثمان اسماعيل ٤٢
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جامعة الموصل 

   اإلسالميةكلية العلوم  

  قسم الشريعة/ الدراسة الصباحية  

   ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي  وخريج)  دورة تعليمنا لن يتوقف ( 

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠في  ٢٩٠٧/الجامعي ش ط خ  األمربموجب 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التقدير الجنس االسم الرباعي  ت
 جيد جداً  انثى بشرى علي سعيد مصطفى ١
 جيد جداً  ذكر ويس حمد محمود صالح ٢
 جيد ذكر احمد علي احمد محمود ٣
 جيد ذكر عبد القادر تحسين زرنان عبد الجبار ٤
 جيد ذكر عبد الرزاق هادي حويجة عيسى  ٥
 جيد انثى نعيمة دخيل مصطفى حسن  ٦
 جيد ذكر بدر حاضر احمود عبد هللا ٧
 جيد انثى مريم علي عبد القادر محمود  ٨
 جيد ذكر دمحم محمود أمينجاسم  ٩

 جيد ذكر دمحم فرحان ياسين عباس  ١٠
 جيد ذكر عبد هللا ابراهيم كاطع حمة خليل  ١١
 جيد ذكر مصطفى ناصر فاضل عمر  ١٢
 متوسط ذكر دمحم يوسف صالح خضير ١٣
 متوسط ذكر احمد ابراهيم احمد حمد  ١٤
 متوسط ذكر دمحم بشير حمد هويدي ١٥
 متوسط انثى معتصم دمحم عزيز  زبيدة ١٦
 متوسط انثى استبرق حازم رمضان عبد هللا ١٧
 متوسط ذكر عمر صالح عطية حميد  ١٨
 متوسط انثى طليعة ناظم ابراهيم خلف ١٩
 متوسط انثى بروين نادر يوسف حسن  ٢٠
 متوسط ذكر شعيب سالم خليل حسن  ٢١
 متوسط انثى مآب عادل علي سلطان  ٢٢



  جامعة الموصل

  اإلسالميةكلية العلوم 

  قسم الحديث وعلومه/ الدراسة الصباحية 

  ٢٠١٩/٢٠٢٠خريجي العام الدراسي )  دورة تعليمنا لن يتوقف ( 

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠في  ٢٩٠٧/الجامعي ش ط خ  األمربموجب  

  

 

 

 التقدير الجنس االسم الرباعي  ت
 جبد جداً  انثى يقين علي اسماعيل ياسين  ١
 جبد جداً  انثى ايدن كمال طاهرضحى  ٢
 جبد جداً  ذكر حمادي عبد الجبار خلف  ٣
 جبد جداً  ذكر طارق عواد مليحان جراح ٤
 جبد جداً  ذكر هاشم حيدر رضا زينل ٥
 جبد جداً  ذكر دمحم سالم عبد هللا فرحان  ٦
 جيد ذكر رجب محي رجب زينل ٧
 جيد ذكر محمود حسن هرون ٨
 جيد انثى فائزة دريد حميد علي  ٩

 جيد انثى شفاء ابراهيم دمحم الياس ١٠
 جيد ذكر عادل عبد اسعد حسن ١١
 جيد انثى سحر عزت شاكر احمد ١٢
 متوسط انثى نور أي دمحم كريم يوسف ١٣
 متوسط ذكر احمد علي دمحم غريب ١٤
 متوسط ذكر علي تحسين علي احمد ١٥


