
  ٢٠١٨-٢٠١٧للعام الدراسي / خریجي قسم الشریعة /  اإلسالمیةكلیة العلوم 

 التقدیر الجنس اسم الطالب ت
ُ  انثى ایمان میسر دمحم یونس ذو الفقار  ١  جید جدا
ُ  انثى االء جمعة حامد دمحم الطائي  ٢  جید جدا
ُ  ذكر دمحم محمود صالح احمد ٣  جید جدا
ُ  ذكر صابرین ذنون یونس باسم العبیدي  ٤  جید جدا
ُ  ذكر امال احمد عبد حمادي الراشدي ٥  جید جدا
ُ  انثى ایمان دمحم عبدالقادر سعدهللا اللھیبي  ٦  جید جدا
 جید ذكر عمر دمحم خلیل ابراھیم  ٧
 جید ذكر فارس حسین ابراھیم دسوقي  ٨
 جید ذكر طھ عبدالمنعم غازي ابراھیم القدو ٩
 جید انثى رحمة یحیى عبدالنافع توفیق  ١٠
 جید ذكر اركان علي حسین علي الحدیدي  ١١
 جید انثى ھدیل قمبر خضر خمیس الذیاب  ١٢
 جید ذكر دمحم حازم ابراھیم رضا العبیدي  ١٣
 جید انثى دالل عبدالكریم خضر علي العباس  ١٤
 جید ذكر سیف خالد جیاد عائد الحیالي ١٥
 جید انثى دعاء ایوب داؤد احمد   ١٦
 جید ذكر مھند مدحت سلطان ناصر مال خضر  ١٧
 جید ذكر شاكر محمود سلیمان خضر الجحیشي ١٨
 جید ذكر عبد المجید یونس حمید احمد ١٩
 جید انثى صفا سمیر محمود عبدهللا ٢٠
 جید انثى سمیرة فارس احمد یونس ابو عدلة  ٢١
 جید ذكر دمحم عزیز دمحم مرعي الحمداني  ٢٢
 جید انثى خالدة قصي صباح حسین الحیالي ٢٣
 جید ذكر مھند سعد یونس سلمان الطائي ٢٤
 جید ذكر علي عبد العزیز خلیل عزیز  ٢٥
 جید انثى سارة انور علي جمعة عباوي ٢٦
 جید ذكر علي عبد دمحم خلف  ٢٧
 جید ذكر دمحم دنو احمد محمود العبیدي ٢٨
 جید انثى عدویة علي سعید مصطفىٍ  ٢٩
 متوسط ذكر دمحم شعبان حمیدي یوسف ٣٠
 متوسط ذكر عبدالرحمن یاسر محمود سعید النمر  ٣١
 متوسط انثى زینة عباس انور عباس  ٣٢
 متوسط ذكر احمد عدس اعوید عیسى الطائي ٣٣



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متوسط ذكر دمحم احمد دمحم شریدة  ٣٤
 متوسط ذكر حسین علي نایف شاھر الجبوري  ٣٥
 متوسط ذكر وسام احمد بردي صالح  ٣٦
 متوسط ذكر یونس صبحي حسن حمود  ٣٧
 متوسط ذكر ثامر عبدالحافظ خلیل اسماعیل الجبوري  ٣٨
 متوسط ذكر سیف احمد محمود حامد  ٣٩
 متوسط انثى رابعة نخیب اسماعیل دمحم  ٤٠
 متوسط ذكر دمحم شریفلقمان عبدالحكیم  ٤١
 متوسط انثى مسار احمد حسین عطیة  ٤٢
 متوسط ذكر بشار خلیل دمحم كاطع جرف  ٤٣
 متوسط ذكر عبدالسالم مصطفى سعید مصطفى  ٤٤
 متوسط انثى رغد عزیز احمد عزو  ٤٥
 متوسط ذكر عبدالحافظ دمحم علي یاسین  ٤٦
 متوسط انثى وردة رجب عباس مرزا ٤٧
 مقبول انثى حسین حمدي غثیثانور  ٤٨
 متوسط ذكر حسین علي محمود سلمان   ٤٩
 متوسط ذكر مراد سعید حسین دمحم  ٥٠
 متوسط ذكر عبدهللا ابراھیم یونس دمحم ٥١
 متوسط انثى حنین كافي احمد حسین  ٥٢
 متوسط انثى اسراء سعود عبدهللا عبود ٥٣
 متوسط ذكر مروان دمحم فتحي ذنون  ٥٤
 مقبول ذكر یونس طھ خضیر یونس ٥٥



  ٢٠١٧/٢٠١٨خریجي قسم العقیدة والفكر اإلسالمي 

 التقدیر الجنس اسم الطالب ت
 امتیاز ذكر أیاد احمد نزال خضر  ١
 امتیاز انثى رغد وعد هللا یونس احمد  ٢
 جید جدا انثى سرى عبدالمنعم یونس خلیل  ٣
 جید جدا انثى ظفر ھاني حامد حسین  ٤
 جید جدا انثى ھند مھند صالح علي  ٥
 جید جدا ذكر دمحم منصور حجي دمحم   ٦
 جید جدا انثى سحر یونس جھاد عبدهللا  ٧
 جید انثى آالء موفق محمود اسماعیل  ٨
 جید انثى دالل حسن دمحم علي  ٩

 جید ذكر عمر علي احمد حسن  ١٠
 جید ذكر بسام جمعة اسماعیل دمحم  ١١
 جید ذكر دمحم ذنون یونس قاسم  ١٢
 جید ذكر زید ریاض شریف حسین ١٣
 جید ذكر عمر محفوظ دمحم علي ١٤
 جید ذكر احمد عبدالرحمن خضر حسو ١٥
 جید ذكر یعرب یونس حسن فتحي  ١٦
 جید انثى ھدى رمضان محمود ١٧
 جید ذكر ھذال عثمان محمود عبد  ١٨
 جید ذكر مصطفى اكرم عبدالوھاب دمحم امین ١٩
 جید ذكر فارس احمد حبش ابراھیم ٢٠
 جید انثى اخالص طھ زید غضبان  ٢١
 جید انثى ایمان رشید  جبار حدید ٢٢
 جید انثى صفا ایاد حمدي فؤاد ٢٣
 جید انثى ھبة ھاشم حمید دمحم  ٢٤
 جید انثى رحمة حسن علي دمحم  ٢٥
 جید انثى میسم فیصل خضر كانوص ٢٦
 متوسط ذكر احمد مطر عواد عطیة  ٢٧
 متوسط ذكر دمحم غائب دمحم خایر  ٢٨
 متوسط انثى رفل ذنون ھادي طھ سعید  ٢٩
 متوسط ذكر زید احمد عبدهللا رجب  ٣٠
 متوسط ذكر نشوان خمیس دمحم سلطان  ٣١
 متوسط ذكر عمر احمد محمود صالح  ٣٢
 متوسط انثى نبأ علي عبدالحمید دمحم  ٣٣
 متوسط انثى براء عامر خلیل بشیر  ٣٤



 متوسط ذكر دمحم حازم احمد سلیمان ٣٥
 متوسط انثى منال سالم سلطان دمحم  ٣٦
 متوسط ذكر صالح طھ صالح موسى  ٣٧
 متوسط انثى ایمان سمیر حمدي یونس ٣٨
 متوسط ذكر علي طھ حسین دمحم  ٣٩
 متوسط انثى أنغام محمود الیاس أمین  ٤٠
 متوسط ذكر مروان خالد اسماعیل ذنون ٤١
 متوسط ذكر حمادي دمحم صالح دمحم  ٤٢
 متوسط انثى دنیا دمحم محي الدین حسین ٤٣
 متوسط انثى حنان عبدالرزاق أمین دمحم  ٤٤
 متوسط انثى نور محسن دمحم عبدهللا  ٤٥
 متوسط انثى ریا صالح یونس مرعي  ٤٦
 متوسط ذكر محسن رمضان حنیش عمر  ٤٧
 متوسط انثى سوالف دمحم نجیب صدیق  ٤٨
 مقبول ذكر میثم عبدالغفور ابراھیم ٤٩

  

  

  خریجي قسم الحدیث وعلومھ /  اإلسالمیةكلیة العلوم 
٢٠١٨-٢٠١٧  

 
 التقدیر الجنس اسم الطالب ت
 امتیاز انثى ایة دمحم احمد دمحم  ١
ً  انثى محمود سعید نریمان نبیل ٢  جید جدا
ً  انثى ھدیل داؤد احمد جاسم ٣  جید جدا
 جید انثى ضمیاء محمود شعبان ٤
 جید ذكر مصطفى معتز حازم داود  ٥
 جید انثى سعاد بھاء الدین حسن دمحم  ٦
 جید انثى صبا عبد الرحمن یونس دمحم  ٧
 جید انثى ھدى احسان عناد نجم ٨
 جید انثى فاطمھ بشار ھاشم دمحم  ٩
 جید انثى مھا ایاد مؤید عبد هللا  ١٠
 جید ذكر خالد محمود ابراھیم دمحم  ١١
 جید ذكر ربیع رعد دحام محمود ١٢
 جید انثى نور بسام احمد دمحم ١٣
 جید انثى نور محمود عبد هللا دمحم  ١٤
 جید ذكر الیاس دمحم یاسین ١٥



 جید ذكر حسین علي احمدعلي ١٦
 جید انثى سجى عاصم شاكر ١٧
 متوسط انثى رغد نشوان جاسم دمحم ١٨
 متوسط ذكر حارث احمدابراھیم احمد ١٩
 متوسط ذكر خطاب دمحم طھ یاسین ٢٠
 متوسط انثى صفا دمحم بسام عبد الرحمن  ٢١
 متوسط انثى ریم صباح عبدهللا ٢٢
 متوسط انثى نھى نایف مصطفى احمد  ٢٣
 متوسط ذكر  حنین فاروق احمد طھ  ٢٤
 متوسط ذكر عمر فواز عادل یعقوب ٢٥
 متوسط انثى  نبع حاتم حسین طھ ٢٦
 متوسط ذكر نواف نایف اسماعیل ابراھیم  ٢٧
 متوسط انثى زمن جاسم دمحم شعبان ٢٨
 متوسط انثى ریم فالح طلب عبد العزیز ٢٩
 متوسط انثى  نجالء عدنان ادریس عبد ٣٠
 متوسط انثى سارة احمد عامر حسین  ٣١
 متوسط ذكر سعید نور الدین سعید ٣٢
 متوسط انثى ھاجر محمود علي عبد الرحمن  ٣٣
 متوسط انثى نورا علي دمحم شیت ٣٤
 متوسط انثى اطیاف شامل غانم یاسین ٣٥
 متوسط انثى رغدة دمحم دحام سعد هللا ٣٦
 متوسط ذكر  فارس دمحم ابراھیم محمود ٣٧
 متوسط ذكر عبد الرزاق عواد حسین خالد ٣٨
 متوسط ذكر عدنان ازھر جبر سلطان  ٣٩
 متوسط انثى یسرى نوري حسین دمحم ٤٠
 متوسط انثى ھیام عبد العزیز جاسم دمحم ٤١
 متوسط ذكر عمر ایاد محمود ناصر  ٤٢
 متوسط انثى اسماء موفق عبد الباري  ٤٣
 متوسط ذكر عدنان محمود عبد هللا زكاح ٤٤
 متوسط ذكر اثیر غانم عبد الحي محمود ٤٥
 متوسط ذكر صالح حاتم غزاي عبد ٤٦
 متوسط ذكر  علي نواف عزو قادر سمو  ٤٧
 مقبول  ذكر ابراھیم محمود یونس ٤٨
 مقبول  انثى ازھار موسى جرجیس  ٤٩

 


