
  
 جامعة الموصل

 
  

 الدراسة الصباحیة
 

 
 قسم الشریعة/كلیة العلوم اإلسالمیة خریجو

 
 

 )الدور الول( ٢٠١٩- ٢٠١٨للعام الدراسي 
 ھـــ١٤٤٠/شوال/٢٨/الموافق ٢٠١٩/٧/١في ١٨٢٤بموجب األمر الجامعي المرقم ش ط خ  

 التقدیر الجنس االسم الرباعي  ت
 امتیاز انثى بشیر سلطان شھاب أماني ١
 جید جدا ذكر عبدالرحمن مرعي حسن طھ ٢
 جید جدا ذكر احمد علي خلف علي ٣
 جید انثى إیمان دمحم مراد مروان ٤
 جید انثى عبدالمجید عمر أزھررحمة  ٥
 جید انثى رحمة دمحم حسن عبو ٦
 جید ذكر مصطفى كثیرسعید علي ٧
 جید انثى فاطمة خالد خلف زرزور ٨
 جید انثى رنا درویش سنجار ازالم ٩
 جید ذكر احمد محسن دمحم فیاض ١٠
 جید انثى انفال دمحم یونس جاسم ١١
 جید ذكر الیاس خضر رمضان احمد ١٢
 جید انثى امیرة علي عثمان دمحم ١٣
 جید انثى انفال ثامر شكر ذنون ١٤
 جید ذكر كرم سعید ابراھیم فتحي ١٥
 جید ذكر سلیمان علي دمحم ابراھیم ١٦
 جید ذكر احمد عصمان دمحم عبد ١٧
 جید ذكر خالد حمید صالح یونس ١٨
 جید انثى زھراء حسن حامد حسین ١٩
 جید ذكر دمحم مؤید عبدالصمد احمد ٢٠
 جید انثى رقیة حامد علي دمحم ٢١
 جید انثى سارة طالل الیاس خضر ٢٢
 جید ذكر خلیل عبدالمنعم رمضان نزال ٢٣
 جید انثى ندى سعود عبدالعزیز الیاس ٢٤
 جید ذكر دمحم عبدالرزاق عبدالرحمن علي  ٢٥
 جید ذكر یاسر غانم رفاعي عیسى ٢٦
 متوسط ذكر عمار حمید عبدهللا صالح ٢٧
 متوسط ذكر حسین محمود دمحم خضیر ٢٨
 متوسط انثى میسم جاسم دمحم عبدهللا ٢٩
 متوسط انثى غفران محمود یاسین سلطان ٣٠
 متوسط انثى عال دمحم حمدون محمود ٣١
 متوسط انثى سارة نزار زكریا محمود ٣٢
 متوسط ذكر صالح سلطان دمحم احمد ٣٣



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التقدیر الجنس االسم الرباعي  ت
 متوسط ذكر دمحم یاسین احمد نجم ٣٤
 متوسط ذكر ذنون عبدالرحمن یونس حمادي ٣٥
 متوسط انثى تارا صباح دمحم كریم ٣٦
 متوسط ذكر احمد فتحي احمد حساوي ٣٧
 متوسط انثى دالیا احمد محمود موسى ٣٨
 متوسط ذكر ایمن احمد عجیل عزیز ٣٩
 متوسط انثى رؤى عبدالحمید علي رشید ٤٠
 متوسط ذكر مصطفى خالد احمد جاسم ٤١
 متوسط ذكر محمود عاید حسین علي ٤٢
 متوسط انثى ساجدة شیبان ندواي شرفي ٤٣
 متوسط ذكر فراس دمحم علي دمحم امین ٤٤
 متوسط انثى إكرام شعبان حمود خلف ٤٥
 متوسط ذكر فائز غانم مدلول شرنخي ٤٦
 متوسط ذكر طاھر نھار شندي عزبة ٤٧
 متوسط انثى عبیر ولید سعدون محمود ٤٨
 متوسط ذكر عمار یاسر یونس عبو ٤٩
 متوسط ذكر صباح صالح محمود عبدهللا ٥٠
 متوسط ذكر نكتل نزار حمزة حمزة ٥١
 متوسط انثى سماء مظفر عزیز احمد ٥٢
 متوسط انثى رنین دمحم حازم محمود ٥٣
 متوسط انثى فاتن ھیثم عبدالكریم محمود ٥٤
 متوسط ذكر ثابت عبدهللا حسین احمد ٥٥
 متوسط ذكر إبراھیم منھل بدر واوي ٥٦
 متوسط ذكر عبدهللا محمود ماجد حامد ٥٧
 متوسط ذكر علي طاھر محسن علي ٥٨
 متوسط انثى نور نشوان علي احمد ٥٩
 متوسط ذكر عالء باسم دمحم عادل ٦٠
 مقبول ذكر عمر إبراھیم احمد عبدهللا ٦١



   
 جامعة الموصل

  
   

 الدراسة الصباحیة
   

 

لفكر واقسم العقیدة /كلیة العلوم اإلسالمیة  خریجو
 اإلسالمي

 
   

 )األولالدور ( ٢٠١٩- ٢٠١٨للعام الدراسي 
 ھـــ١٤٤٠/شوال/٢٨/الموافق ٢٠١٩/٧/١في  ١٨٢٤المرقم ش ط خ  الجامعيبموجب األمر    

 التقدیر الجنس االسم الرباعي  ت
 امتیاز ذكر عمر صالح الدین حسین إسماعیل ١
 امتیاز انثى نھى خالد طاھر رشید ٢
 امتیاز انثى غادة فیصل موسى حمكو ٣
 جید جدا انثى رحمة وعدهللا غانم علي  ٤
 جید جدا انثى مھا علي عبدهللا عباس ٥
 جید جدا انثى مروة طاھر إبراھیم علي ٦
 جید جدا انثى أسماء فواز علي حمیدي ٧
 جید جدا انثى غدیر ثائر كامل عبد ٨
 جید جدا ذكر أثیر بشار فرحان جسام ٩

 جید جدا انثى رؤى محسن دمحم خضر ١٠
 جید جدا ذكر حسین رافع عبدالحمید حسین ١١
 جید جدا ذكر منذر أحمد متعب عواد ١٢
 جید جدا ذكر سیف شكر محمود حسن ١٣
 جید جدا ذكر جاسمعماد إبراھیم أحمد  ١٤
 جید جدا انثى صابرین ولید خالد سلیمان ١٥
 جید جدا انثى ریمھ صوباي دمحم طاھر دمحم ١٦
 جید جدا ذكر ھادي عبد الستار أحمد دمحم ١٧
 جید ذكر حمزة سالم سعد هللا دمحم ١٨
 جید ذكر رضوان حمید ثابت حمید ١٩
 جید ذكر عبد الكریم خلیل إبراھیم دمحم ٢٠
 جید ذكر عبد الرحمن رعد یوسف سلیمان ٢١
 جید ذكر وسام فاضل عباس حسن ٢٢
 جید انثى ریھام أحمد یونس خلیل ٢٣
 جید ذكر مصعب سعود دمحم عفان ٢٤
 جید ذكر أیمن صالح سالم حسین ٢٥
 جید انثى إیالف طھ أمین حسن ٢٦
 جید انثى دنیا إسماعیل شبیب دمحم ٢٧
 جید ذكر مصطفى حسین رأفت جاسم ٢٨
 جید انثى ضحى عبد الناصر مال هللا جاسم ٢٩
 جید انثى أنفال نبیل عبد القادر رشید ٣٠
 جید ذكر إبراھیم یونس علي سلیمان ٣١
 جید ذكر حسین سالم سعد هللا دمحم ٣٢



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جید ذكر علي طھ محمود دمحم ٣٣
 جید ذكر لؤي عبد عالوي جرو ٣٤
 جید ذكر ھلو حسین صدیق جباري ٣٥
 جید انثى إیمان دمحم محمود دمحم ٣٦
 جید انثى حنین ممتاز محسن شاكر ٣٧
 متوسط انثى جنان محسن كاظم عبد هللا ٣٨
 متوسط انثى نور سعد هللا أحمد صالح  ٣٩
 متوسط انثى أمل عاصم محمود مصطفى ٤٠
 متوسط انثى مروة مزاحم صدیق علي ٤١
 متوسط انثى شیماء غانم یونس فتحي ٤٢
 متوسط ذكر أحمد سھیل أحمد سلیمان ٤٣
 متوسط ذكر عبد الستار حسین علي دمحم ٤٤
 متوسط انثى رحمة نبیل یحیى زكر ٤٥
 متوسط انثى دالل عبد علي محمود ٤٦
 متوسط ذكر سعد حسین جردو قدوش ٤٧
 متوسط ذكر أحمد یونس معیوف محمود ٤٨
 متوسط انثى سالم دمحم جمیلرحمة  ٤٩
 متوسط ذكر طھ علي نوح محمود ٥٠
 متوسط انثى یسرى فیصل عزیز جاسم ٥١
 متوسط ذكر أحمد سعد نجم عبوش ٥٢
 متوسط ذكر لیث یوسف سعید یوسف ٥٣
 متوسط انثى ضحى علي خضر حمادي ٥٤
 متوسط ذكر دمحم عبد المنعم ناصر حمود ٥٥
 متوسط ذكر عمر أحمد ابراھیم محمود ٥٦
 متوسط ذكر علي محمود جاسم أحمد ٥٧
 متوسط ذكر حارث عبد سالم عبد ٥٨
 متوسط ذكر ولید عبدهللا دمحم جاسم ٥٩
 متوسط انثى نور قصي غانم شیت ٦٠
 متوسط ذكر طارق صالح دمحم علي حسین ٦١
 متوسط ذكر حسیب رمضان درویش عثمان ٦٢
 متوسط ذكر ماجد عبد اسماعیل أحمد ٦٣
 متوسط انثى ایمان صدیق صالح أحمد ٦٤
 متوسط ذكر دیار ایوب دمحم كریم ٦٥
 متوسط ذكر عامر حسن الملقب صافي عزیز ٦٦



   
 موصلالجامعة 

  
    

 الدراسة الصباحیة
 

 
 قسم السیرة والدراسات النبویة /  اإلسالمیةخریجو كلیة العلوم 

 )األولالدور ( ٢٠١٩- ٢٠١٨للعام الدراسي                  

  
 ھـ   ١٤٤٠/شوال/٢٨الموافق  ٢٠١٩/٧/١في ١٨٢٤الجامعي المرقم ش ط خ  األمربموجب 

  

 التقدیر الجنس االسم الرباعي  ت
ً  أنثى ھیفاء حسین علي نایف  ١  جید جدا
ً  انثى ھیفاء عبد السالم حسین كركو  ٢  جید جدا
ً  ذكر علي عدنان حسن علي   ٣  جید جدا
ً  ذكر سمیر غانم یونس فتاح  ٤  جید جدا
 جید ذكر صادق احمد عبد حمید   ٥
 جید انثى دنیا عبد الباسط ابراھیم حسین  ٦
 جید انثى ھند دمحم فریق قادر  ٧
 جید ذكر امجد عبد الوھاب حبو دمحم  ٨
 جید انثى لقاء جاسم دمحم سعد هللا   ٩

 جید انثى اسراء غالب حمید حسن  ١٠
 جید ذكر فیصل عبد المنعم دمحم عمیر  ١١
 جید ذكر عمر علي احمد سلیمان  ١٢
 جید ذكر معتز عبد الستار دمحم امین  ١٣
 جید ذكر مختار حسن حسین خلف  ١٤
 جید ذكر عمار عبد هللا نایف طھ  ١٥
 جید ذكر ایھاب دمحم محسن صالح ١٦
 جید انثى منى حسن عبوش محمود ١٧
 جید ذكر سلوان دمحم علي مجید محمود ١٨
 جید انثى منار صائب صبري جرجیس  ١٩
 متوسط ذكر احمد علي احمد خلف ٢٠
 متوسط ذكر سلیمان تحسین صالح دمحم ٢١
 متوسط ذكر شھاب واحد جبار علي ٢٢
 متوسط ذكر ادھم حاكم ابراھیم عبدهللا ٢٣
 متوسط ذكر ایمن علي خلیل ابراھیم ٢٤
 متوسط ذكر ابراھیم رمزي ابراھیم دمحم شیت ٢٥
 متوسط انثى ھاجر صالح احمد صالح خضر ٢٦
 متوسط ذكر دمحم عامر نجم عبود  ٢٧
 متوسط ذكر شحاذة احمد ضیاء علي ٢٨
 متوسط ذكر سیف دمحم خزعل ظاھر ٢٩
 متوسط انثى مھا حازم فاضل سعدهللا ٣٠
 متوسط انثى دعاء شكور محمود حسین ٣١
 متوسط ذكر احمد عبد الواحد علي دمحم ٣٢



 التقدیر الجنس االسم الرباعي  ت
 متوسط ذكر سعد احمد مشعان حرشان  ٣٣
 متوسط انثى سلطانمھا احمد حسن  ٣٤
 متوسط ذكر اكرم فالح حسن علي ٣٥
 متوسط انثى ھدى اسود حنوش محسن  ٣٦
 متوسط انثى صبا سعد یونس اسماعیل ٣٧
 متوسط انثى بسمة باسل دمحم عبد هللا ٣٨
 متوسط انثى نجالء عبدهللا محمود امین ٣٩
 متوسط ذكر خالد دویرج حمید جمعة ٤٠
 متوسط ذكر دمحم مجید حسام الدین ذنون ٤١
 متوسط انثى نجاة دمحم ابراھیم علي ٤٢
 متوسط ذكر فارس وعد هللا ھاشم فتحي ٤٣
 متوسط ذكر اثیر غانم شعبان محمود  ٤٤
 متوسط ذكر صباح حسن حمدان رمثات ٤٥
 متوسط ذكر نذیر سعید عثمان قادر ٤٦
 متوسط ذكر حسن لؤي سالم احمد ٤٧
 متوسط ذكر محي علي  اوس اسالم ٤٨
 متوسط ذكر مزھر احمد صالح حسن ٤٩
 متوسط انثى دیانھ فائق سلطان محل ٥٠
 متوسط انثى فاطمة مؤید عبد هللا  ولي ٥١
 متوسط ذكر علي حازم محمود شاكر ٥٢
 متوسط ذكر احمد اسماعیل دمحم رضا ٥٣
 متوسط ذكر ذنون طھ ذنون یونس ٥٤
 متوسط انثى رنا خزعل عزیز مطر ٥٥
 متوسط ذكر احمد جمعة جاسم خلف ٥٦
 متوسط ذكر حارث نوفل محمود احمد  ٥٧
 متوسط انثى نور خالد طارق صالح  ٥٨
 متوسط ذكر دمحم نشوان جمیل سلیمان ٥٩
 متوسط ذكر نجم علي نجم عبو ٦٠
 متوسط ذكر أبي نوفل ابراھیم غزال ٦١
 مقبول ذكر مھدي صالح جھاد احمد  ٦٢
 مقبول ذكر حمزة فخر الدین حمزة عبد الغني ٦٣
 مقبول ذكر عمر دریعي حسین حسن ٦٤
 مقبول ذكر دمحم خالد سعید فتحي  ٦٥
 مقبول ذكر عبد هللا ایدن دمحم إسماعیل ٦٦
 مقبول ذكر دمحم ممتاز مصطفى عبد الواحد ٦٧
 مقبول ذكر محمود علي حمید رشید ٦٨

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 


