
جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

دور ثانًمتوسطناجحـــمقبولمتوسـطامتٌازجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدمقبولمقبولجٌد جداًمقبولأحمد بشٌر احمد1

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمقبولأسٌا كمال عادي2

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدامتٌازجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌـدأمل جواد سلمان3

دور اولجٌدناجحـــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًمقبولإٌمان قاسم ثابت4

دور ثانًــمكملـــمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولأٌمن محمود حسن5

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًإٌناس حامد حسٌن6

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدجٌد جداًمتوسـطبٌداء باسم محمد7

دور ثانًمتوسطناجحـــمتوسـطمقبولامتٌازجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمقبولجنان علً جدعان8

دور ثانًــمكملـــمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولراسبحسٌن عبد حمٌد9

دور اولجٌدناجحـــامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمقبولدعاء خلٌل ابراهٌم10

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولراوٌة ناصر محمود11

دور اولجٌدناجحـــامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدامتٌازمتوسـطجٌد جداًمقبولرغد سعد غلطه12

دور اولجٌد جداناجحـــمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌد جداًمقبولساره ابراهٌم أحمد13

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمقبولسبأ رٌكان ٌوسف14

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازامتٌازجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدسرى سمٌر حمد15

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبسفٌان مصلح سمٌر16

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازمتوسـطسهى ابراهٌم احمد17

دور ثانًمتوسطناجحـــمقبولجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولصالح عامر صالح 18

دور ثانًــمكملـــجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدمقبولمقبولراسبصفا داود سلٌمان19

دور اولجٌدناجحـــمقبولجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدامتٌازمتوسـطعبد الرحمن حاتم كرٌم20

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة
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دور ثانًمتوسطناجحـــمتوسـطمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولعالء عبد محمد21

دور اولجٌدناجحـــمقبولمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطامتٌازمقبولعلً صبري عبدهللا22

دور ثانًجٌدناجحـــمقبولجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمقبولعمار حاتم عبد23

دور اولــراسبـــمقبولراسبراسبراسبراسبمقبولمقبولراسبراسبمقبولراسبعمر احمد جاسم24

دور ثانًمتوسطناجحـــمقبولجٌـدجٌـدجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولجٌد جداًمقبولعمر عادل جبٌر25

دور ثانًــمكملـــمقبولجٌـدجٌد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمصطفى مزهر صبار26

دور ثانًجٌدناجحـــجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولجٌد جداًمقبولمنار طه حماد27

دور ثانًــمكملـــمقبولمتوسـطجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطراسبمهند خاشع درٌول28

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمقبولندى جاسم محمد29

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازمتوسـطامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌـدنور باسم محمد 30

دور اولجٌدناجحـــمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطنورز فالح حسٌن31

دور ثانًــمكملـــمقبولمقبولجٌـدمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولراسبهالل باسم هالل32

دور اولــمكملـــراسبمتوسـطجٌـدامتٌازجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمقبولاٌمن عبدهللا احمد33

دور ثانًمتوسطناجحـــمقبولمقبولجٌـدامتٌازمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطامتٌازمقبولحسام فوزي خضٌر34

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدمقبولجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمقبولخضٌر اسماعٌل ناج35ً

دور اولمتوسطناجحـــمقبولمتوسـطمتوسـطامتٌازمقبولجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولجٌد جداًمقبولراٌات محمد حسٌن36

دور اولجٌدناجحـــمقبولجٌـدجٌـدامتٌازمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطرٌم حماد محٌسن37

دور ثانًــمكملـــجٌـدمقبولمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولسامً عبد مطلك38

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطسندس احمد محمد39

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدامتٌازمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًمقبولشكرٌة قاسم احمد40



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطشٌماء عدنان احمد41

دور اولمتوسطناجحـــمقبولجٌـدمتوسـطجٌد جداًمقبولمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولفاتن نبٌل مهدي صالح42

دور اولجٌدناجحـــمقبولجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌـدامتٌازمقبولقٌس ماجد موسى43

دور ثانًــمكملـــمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمحمد رعد صبٌح44ً

دور اولجٌدناجحـــمقبولجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمحمد عبد المنعم خلٌفة45

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدجٌد جداًامتٌازمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمقبولجٌـدمقبولنور زٌاد عبد الرزاق46

ـــــــــــــــــــ470
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44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1010

ـــــــــــــــــــ1020

ـــــــــــــــــــ1030

ـــــــــــــــــــ1040

ـــــــــــــــــــ1050

ـــــــــــــــــــ1060

ـــــــــــــــــــ1070

ـــــــــــــــــــ1080

ـــــــــــــــــــ1090

ـــــــــــــــــــ1100

ـــــــــــــــــــ1110

ـــــــــــــــــــ1120

ـــــــــــــــــــ1130

ـــــــــــــــــــ1140

ـــــــــــــــــــ1150

ـــــــــــــــــــ1160

ـــــــــــــــــــ1170

ـــــــــــــــــــ1180

ـــــــــــــــــــ1190

ـــــــــــــــــــ1200



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1210

ـــــــــــــــــــ1220

ـــــــــــــــــــ1230

ـــــــــــــــــــ1240

ـــــــــــــــــــ1250

ـــــــــــــــــــ1260

ـــــــــــــــــــ1270

ـــــــــــــــــــ1280

ـــــــــــــــــــ1290

ـــــــــــــــــــ1300

ـــــــــــــــــــ1310

ـــــــــــــــــــ1320

ـــــــــــــــــــ1330

ـــــــــــــــــــ1340

ـــــــــــــــــــ1350

ـــــــــــــــــــ1360

ـــــــــــــــــــ1370

ـــــــــــــــــــ1380

ـــــــــــــــــــ1390

ـــــــــــــــــــ1400



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1410

ـــــــــــــــــــ4120

ـــــــــــــــــــ1430

ـــــــــــــــــــ1440

ـــــــــــــــــــ1450

ـــــــــــــــــــ1460

ـــــــــــــــــــ1470

ـــــــــــــــــــ1480

ـــــــــــــــــــ1490

ـــــــــــــــــــ1500

ـــــــــــــــــــ1510

ـــــــــــــــــــ1520

ـــــــــــــــــــ1530

ـــــــــــــــــــ1540

ـــــــــــــــــــ1550

ـــــــــــــــــــ1560

ـــــــــــــــــــ1570

ـــــــــــــــــــ1580

ـــــــــــــــــــ1590

ـــــــــــــــــــ1600



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1610

ـــــــــــــــــــ1620

ـــــــــــــــــــ1630

ـــــــــــــــــــ1640

ـــــــــــــــــــ1650

ـــــــــــــــــــ1660

ـــــــــــــــــــ1670

ـــــــــــــــــــ1680

ـــــــــــــــــــ1690

ـــــــــــــــــــ1700

ـــــــــــــــــــ1710

ـــــــــــــــــــ1720

ـــــــــــــــــــ1730

ـــــــــــــــــــ1740

ـــــــــــــــــــ1750

ـــــــــــــــــــ1760

ـــــــــــــــــــ1770

ـــــــــــــــــــ1780

ـــــــــــــــــــ1790

ـــــــــــــــــــ1800



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000انكلٌزيحاسباتدٌمقراطٌةتارٌخ تدوٌنمنهج بحثعلم رجالعلوم حدٌثعلوم قرآنفقه عباداتحفظ قراننحو االسم ت

النتــــــــائــج

األول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1810

ـــــــــــــــــــ1820

ـــــــــــــــــــ1830

ـــــــــــــــــــ1840

ـــــــــــــــــــ1850

ـــــــــــــــــــ1860

ـــــــــــــــــــ1870

ـــــــــــــــــــ1880

ـــــــــــــــــــ1890

ـــــــــــــــــــ1900

ـــــــــــــــــــ1910

ـــــــــــــــــــ1920

ـــــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــــ2000


