
  

 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسي / خریجي قسم الشریعة /  اإلسالمیةكلیة العلوم 

 التقدیر الجنس اسم الطالب ت
 إمتیاز انثى بسمة جھاد برھان صالح زكي الطائي  ١

 إمتیاز انثى آالء باسل حیدر یونس الخیاط ٢ 
 جید جدا ذكر سعد أحمد فتحي جاسم ٣ 
 جید جدا انثى الراويزینب حقي أسماعیل رجب  ٤ 
 جید جدا انثى شھد ھاني أحمد أمین الصائغ ٥ 
 جید جدا ذكر مجاھد أكرم عبد الكریم فرحان  ٦ 

 جید جدا ذكر سالم عبید یاسین ٧
 جید جدا ذكر ھادي نافع جمعة احمد  ٨ 
 جید انثى ھیام دمحم اسماعیل دمحم ٩ 
 جید انثى ھبة نزار یونس دمحم الطائي ١٠ 
 جید انثى دینا خالد ذنون عبوش الجبوري  ١١ 

 جید ذكر مھند عبدهللا خلف حسین ١٢
 جید انثى رحمة أحمد محمود عبدهللا ١٣ 
 جید ذكر صالح الدین حسن رفیق غني البیاتي ١٤ 
 جید ذكر أحمد دخیل خلف فرج  ١٥ 
 جید ذكر یاسین صباح یاسین دمحم  ١٦ 
 متوسط ذكر نایف صالح علي حسین ١٧ 
 متوسط ذكر عبد القادر عبدهللا علي أحمد ١٨ 
 متوسط ذكر سارة دمحم حسین محسن ١٩ 
 متوسط ذكر عبدهللا بدیع عمر فوزي  ٢٠ 
 متوسط ذكر طھ سلیمان حسین عبد ٢١ 
 متوسط ذكر مروان صالح أحمد طھ  ٢٢ 
 متوسط ذكر حمزة دمحم شریف سلیمان أحمد ٢٣ 
 متوسط انثى حساويزھراء رعد عزیز  ٢٤ 
 متوسط ذكر یحیى مشیر دمحم سعید فندي ٢٥ 
 



 متوسط ذكر أیاد نوري زیدان دمحم  ٢٦
 متوسط ذكر ثروت عزالدین دمحم سلیم ٢٧ 

 متوسط انثى أیناس یوسف أبراھیم دمحم  ٢٨
 متوسط ذكر سیف الدین دمحم شحاذة ٢٩ 

 مقبول ذكر حارث حسن بالل جردو ٣٠
 متوسط انثى صابرین علي أبراھیم حلبوص ٣١
 متوسط ذكر أحمد علي معجون جاسم الحدیدي ٣٢
 مقبول ذكر عبدهللا ولید حمدون عبدهللا  ٣٣
   مقبول ذكر علي عماد فاضل سلیمان  ٣٤

  

  

  ٢٠١٦/٢٠١٧خریجو قسم العقیدة والفكر اإلسالمي للعام الدراسي 

 التقدیر الجنس اسم الطالب ت

 امتیاز انثى صباح محمود دمحم  زینب ١
 جید جدا ذكر انور احمد حسیب عبد  ٢
 جید جدا انثى رواء ابراھیم عبدهللا مصطفى  ٣
 جید جدا ذكر عمر عاصم یونس قاسم  ٤
 جید جدا ذكر علي جاسم شفیع رقیب  ٥
 جید جدا انثى مروة عبدالكریم احمد دمحم ٦
 جید جدا انثى سوالف زھیر علي فتحي  ٧
 جید جدا انثى نازك محفوظ دمحم محسن ٨
 جید جدا انثى رفل خضیر دمحم خلف  ٩

 جید جدا انثى تقوى ثامر دمحم نوري  ١٠
 جید ذكر مصعب صالح محمود احمد ١١
 جید انثى غفران حسن علي حسن  ١٢
 جید انثى دالل نجاح حامد دمحم  ١٣
 جید انثى ھالة علي مندان هللا وردي ١٤
 جید انثى اخالص احمد خلیل سنجار  ١٥



 جید ذكر معتز علي حسین حمد ١٦
 جید انثى عبدالرحمن عبدالكریمعبیر عبداللطیف ١٧
 جید ذكر كرم عبد شحاذة جاسم  ١٨
 جید ذكر علي عبدهللا محي الدین جاسم  ١٩
 جید ذكر حامد عبدالرزاق عبدهللا عبد  ٢٠
 جید ذكر ولید حاول حسین حسن  ٢١
 متوسط ذكر دمحم عبد االلھ صالح دمحم  ٢٢
 متوسط ذكر ایمن محمود ھادي جاسم  ٢٣
 متوسط ذكر عمر علي خضر عبد هللا  ٢٤
 متوسط ذكر قاسم مؤید قاسم دمحم ٢٥
 متوسط ذكر عمر حمید طمھور ٢٦
 متوسط ذكر دمحم عبداللطیف عبد حسن  ٢٧
 متوسط انثى وسن جمال طارق علي  ٢٨
 متوسط ذكر سرمد دمحم عزیز  ٢٩
 متوسط ذكر میسر عمر خلف  ٣٠
 متوسط ذكر دمحم سعد موسى  ٣١
 متوسط ذكر عالء محمود احمد ٣٢
 متوسط انثى سمیرة امین احمد ٣٣
 متوسط ذكر مانع صدیق بالل ٣٤
 متوسط ذكر ابراھیم خلیل ایراھیم ٣٥
 مقبول انثى بسمة جاسم شلش ٣٦

 
   

  

  

  

  

  

  



  ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام الدراسي / خریجي قسم الحدیث وعلومھ /  اإلسالمیةكلیة العلوم 
 

 التقدیر الجنس اسم الطالب ت
ً  انثى زھراء ضیاء طاھر احمد ١  جید جدا
ً  ذكر عمر رشید ھادي صالح ٢  جید جدا
 جید  انثى زھراء عقیل عزیز ٣
 جید انثى زمن فاضل فتحي عبد هللا ٤
 جید انثى رواء عبد هللا جاسم دمحم  ٥
 جید ذكر دمحم عبد الكریم شعبان دمحم  ٦
 جید انثى نادیة عبد الجبار سعید ٧
 جید ذكر یاسین سعدون علي ولي  ٨
 جید ذكر دمحم مھدي صالح حسن  ٩

 جید ذكر دمحم فتحي حمو حقي ١٠
 جید ذكر  دمحم ماھر نجیب سلیمان  ١١
 متوسط انثى نور عماد نظیر شاھین  ١٢
 متوسط ذكر خالد دمحم علي احمد  ١٣
 متوسط انثى سارة سمیر دمحم صالح احمد ١٤
 متوسط ذكر عبد العزیز سالم داؤد ١٥
 متوسط ذكر احمد عدنان زاھد  ١٦
 متوسط ذكر علي صالح احمد عیسى ١٧
 متوسط انثى شذى صالح حسن رجب ١٨
 متوسط ذكر یونس ضیاء رشید مجید  ١٩
 متوسط ذكر  یوسف احمد دمحم احمد  ٢٠
 متوسط ذكر  خلیل ابراھیم خلیل سلیمان  ٢١
 متوسط ذكر فھد دمحم یوسف صائل  ٢٢
 متوسط ذكر احسان علي احسان علي  ٢٣
 مقبول ذكر فراس سالم نجرس حمزة  ٢٤
 مقبول ذكر ابراھیم سعد خضر  ٢٥

 


