
 احادٌث االحكامكلٌة العلوم االسالمٌة                                                                اسم المادة / 
 د.انور العزاويمدرس المادة /                                                                                 

 لسم أصول الدٌن  
 لصباحٌة/ الدراسات ا  لرابعة/ المرحلة ا 5102ـ   5102العام الدراسً 

 

الفصل  الفصل االول اسم الطالب ت
 الثانً

السعً 
 السنوي

االمتحان 
 النهائً

الدرجة 
 النهائٌة

الدور 
 الثانً

الدرجة 
 النهائٌة

     52 01 01 عبد فٌصل ابراهٌم  .0

     55 02 02 عٌسى عماد احمد  .5

       011من  علً حسن افٌن  .5

     51 02 55 علً حسٌن اكرم  .4

 لصً امنٌه  .2
 ممدوح

55 55 42     

     52 05 05 داود انهارعادل  .2

اٌمان غازي   .1
 عطٌه 

55 05 52     

     51 01 51 عبدهللا خلف اٌنور  .1

     51 02 55 عبدهللا عماد اٌه  .9

     50 01 50 علً حسٌن بالل  .01

     51 1 05 عبدهللا دمحم بوران  .00

     40 50 51 علً حسٌن ثامر  .05

     51 09 01 عبد هادي حسن  .05

حمٌد ابراهٌم   .04
 فرحان 

55 09 45     

 خضرعباس  .02
 حسٌن

05 51 55     

     54 02 01 رحاب نوري دحام  .02

     41 01 55 مهندعبدهللا رشا  .01

     49 52 54 رواء احسان عطا  .01

روٌده اسماعٌل   .09
 حسن 

01 09 59     

     51 55 04 صالح عبدهللا زٌنه  .51

     52 09 01 دمحم لحطان سجى  .50

 فارس سماء  .55
 صالح

01 50 59     

 فٌصل سوسن  .55
 محمود

09 54 45     

 رعد سوالف  .54
 مصطفى

51 50 40     

     51 01 05شهاب حمٌد   .52



 احادٌث االحكامكلٌة العلوم االسالمٌة                                                                اسم المادة / 
 د.انور العزاويمدرس المادة /                                                                                 

 لسم أصول الدٌن  
 لصباحٌة/ الدراسات ا  لرابعة/ المرحلة ا 5102ـ   5102العام الدراسً 

 

 لطٌف

     49 54 52 احمد نزال صالح  .52

     52 04 05 مظهر مازن صبا  .51

 صونٌارلاسم  .51
 عباس

01 50 50     

ظافر صالح   .59
 اسماعٌل

01 50 59     

     59 55 02 بنٌان رعد عالٌه  .51

 حمدان عامر  .50
 مهدي

00 09 51     

عامر فرحان   .55
 عطٌة 

01 01 54     

عبدالرحمن ٌاسٌن   .55
 عثمان

55 50 44     

     51 50 01 رحٌما فرج عثمان  .54

     51 00 9 علٌه بدر صابر  .52

     51 01 05 دمحم عثمان عمر  .52

     59 01 50 ٌحٌى عمراحمد  .51

غفران بهجت   .51
 ٌاسٌن 

05 50 54     

غفران نصٌف   .59
 جاسم

04 01 50     

       مؤجلة غنٌمه حمد حمود  .41

     55 51 05 حسن حاتم دمحم  .40

     51 01 05 دمحم فارس دمحم  .45

مرتضى نوري   .45
 جادر

51 51 41     

 مزاحم مروه  .44
 شهاب

52 54 49     

     51 01 01 مروه منذر كرٌم  .42

 هاشم مناف  .42
 ادرٌس

51 55 45     

     40 51 50 جباراحمد مؤٌد  .41

مٌادة طارق   .41
 سلٌمان

51 02 52     



 احادٌث االحكامكلٌة العلوم االسالمٌة                                                                اسم المادة / 
 د.انور العزاويمدرس المادة /                                                                                 

 لسم أصول الدٌن  
 لصباحٌة/ الدراسات ا  لرابعة/ المرحلة ا 5102ـ   5102العام الدراسً 

 

 

تمتحن من  احمد مبدر مٌس  .49
011 

      

 رعد نجوان  .21
 عبدهللا

55 01 41     

 زكً نسرٌن  .20
 عبدهللا

02 
5

1 
5

2 

    

     51 05 02 حمد ابراهٌم نها  .25

     52 51 02 دمحم احمد نوح  .25

نور عدنان   .24
 عبدالعزٌز

01 51 51     

 فرهاد نورا  .22
 محمود

09 55 45     

     41 55 54 دمحم باسم هاله  .22

 اكرم هبه  .21
 عبدالعزٌز

55 01 55     

     51 01 01 فرٌك اٌاد هدى  .21

       مؤجلة هدى خلٌل حمٌد  .29

        عاٌد عادل هدٌل  .21

     51 55 02 خلف صالح وحٌد  .20

     52 05 55 احمد نعمه احمد  .25

25.          

24.          

22.          


