
جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000بالغة حدٌثاصول تفسٌرالسٌرةالنحواصول فقهاحادٌث احكاشراح حدٌثعلم رجالغرٌب حدٌثعلم الرواٌةمناهج االسم ت

دور ثانًــمكملـــراسبراسبمتوسـطراسبمقبولجٌـدراسبمقبولراسبمقبولمقبول احمد محمد احمد1

دور ثانًــمكملـــجٌد جداًجٌـدامتٌازراسبمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمقبول أٌاد ضاحً سعٌد2

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطامتٌازجٌد جداًمتوسـط اٌمن صابر فرحان3

دور ثانًمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولجٌـدجٌد جداًمتوسـطخلف ثابت حامد4

دور ثانًمتوسطناجحـــمتوسـطجٌـدجٌد جداًمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولجٌـدجٌـدمتوسـطشاكر محمود نزال5

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًامتٌازجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًعلً أحمد داود6

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌـدعماد خالد جاجان7

دور اولمتوسطناجحـــمقبولجٌـدجٌد جداًمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطابتهال خالد عبود8

دور ثانًــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبجٌـدراسبمقبولراسبمقبولمقبولاحالم ٌونس محمد9

دور ثانًمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدامتٌازمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطإسراء صباح حامد10

دور اولمتوسطناجحـــجٌد جداًمقبولجٌد جداًمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطاسماء ولٌد فهد11

دور ثانًــمكملـــمقبولمقبولجٌد جداًراسبمقبولجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولاسٌل هٌثم ابراهٌم12

دور ثانًمقبولناجحـــمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولآمنه حسٌن كصاب13

دور اولامتٌازناجحـــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازآٌه احمد عبدهللا14

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدمقبولمتوسـطمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطإٌناس مظهور حمد15

دور ثانًــمكملـــمقبولراسبجٌـدراسبراسبجٌـدراسبمقبولمتوسـطمقبولمقبولتغرٌد إسماعٌل إبراهٌم16

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدمقبولجٌـدمقبولجٌـدجٌـدجٌد جداًمقبولبان صعب عبدهللا17

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌـدمأمون ماجد نون18

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطجٌـدجٌد جداًمقبولمقبولجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمحمد سلٌم بتال19

دور اولجٌدناجحـــامتٌازجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌـدمحمد سلٌمان محمد20

النتــــــــائــج

الثانً:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة
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دور ثانًــمكملـــمقبولمقبولمقبولمقبولراسبجٌـدراسبمقبولمقبولمتوسـطمقبولمعتصم فاهم ممدوح21

دور ثانًمتوسطناجحـــجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًمقبولمعد ابراهٌم عبد الغفور22

دور ثانًــمكملـــجٌـدمتوسـطمتوسـطراسبمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولأسامه خضر احمد23

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدمقبولامتٌازمقبولمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدرسل احمد راشد24

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌـدامتٌازمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌـدفرح عماد محمد25

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌـدامتٌازمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمنتهى عبد الكرٌم26

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطمنى عبد خلٌل27

دور ثانًــمكملـــمقبولمقبولجٌـدراسبمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمها جاسم محمد28

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولنبراس رسمً وهٌب29

دور اولمتوسطناجحـــجٌد جداًجٌـدمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولنور بشٌر شحاذة30

دور اولجٌدناجحـــمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطمقبولجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطهٌام عامر حمد31

دور ثانًمتوسطناجحـــجٌـدمتوسـطجٌـدمقبولمقبولجٌـدمقبولمتوسـطمقبولجٌد جداًمتوسـطنور سعدي عبد32

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًحنان مهند داود33

دور ثانًــمكملـــجٌـدمقبولامتٌازراسبمقبولجٌـدراسبمقبولمقبولمقبولمقبولحٌدر احمد اسماعٌل34

دور اولمتوسطناجحـــمقبولمقبولمتوسـطمقبولجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدابو بكر محمود احمد35

دور ثانًمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدأصاٌل فالح عل36ً

دور اولجٌد جداناجحـــجٌـدامتٌازجٌد جداًمقبولجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازبراء ناجً محمد سعٌد37

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًامتٌازجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًزٌنة جواد خلف38

دور اولجٌدناجحـــمتوسـطجٌـدجٌد جداًمقبولمتوسـطامتٌازجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطسارة رٌاض عبد عباس39

دور ثانًجٌدناجحـــمتوسـطجٌد جداًجٌـدمقبولمتوسـطامتٌازمقبولمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌـدسمر مجٌد سعٌد40
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دور اولجٌدناجحـــمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدسوسن هاشم فاضل41

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًعباس محمد عباس42

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطعبد القادر حاتم ابراهٌم43

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمقبولجٌد جداًمقبولمقبولامتٌازجٌـدمقبولجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًعبٌر حامد بدر رمٌض44

دور اولجٌد جداناجحـــجٌـدامتٌازامتٌازمتوسـطجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازفرح فؤاد حسٌن عل45ً

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًامتٌازمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازمحمد فرحان جمعة46

دور اولجٌدناجحـــمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطامتٌازمتوسـطجٌـدجٌد جداًمقبولجٌـدنسرٌن خالد نزال47

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمقبولجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًنور عبد نزال48

ـــــــــــــــــــثائر جمال جزاع49

ـــــــــــــــــــ500

ـــــــــــــــــــ510

ـــــــــــــــــــ520

ـــــــــــــــــــ530

ـــــــــــــــــــ540

ـــــــــــــــــــ550

ـــــــــــــــــــ560

ـــــــــــــــــــ570

ـــــــــــــــــــ580

ـــــــــــــــــــ590

ـــــــــــــــــــ600
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ـــــــــــــــــــ610

ـــــــــــــــــــ620

ـــــــــــــــــــ630

ـــــــــــــــــــ640

ـــــــــــــــــــ650

ـــــــــــــــــــ660

ـــــــــــــــــــ670

ـــــــــــــــــــ680

ـــــــــــــــــــ690

ـــــــــــــــــــ700

ـــــــــــــــــــ710

ـــــــــــــــــــ720

ـــــــــــــــــــ730

ـــــــــــــــــــ740

ـــــــــــــــــــ750

ـــــــــــــــــــ760

ـــــــــــــــــــ770

ـــــــــــــــــــ780

ـــــــــــــــــــ790

ـــــــــــــــــــ800
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ـــــــــــــــــــ810

ـــــــــــــــــــ820

ـــــــــــــــــــ830

ـــــــــــــــــــ840

ـــــــــــــــــــ850

ـــــــــــــــــــ860

ـــــــــــــــــــ870

ـــــــــــــــــــ880

ـــــــــــــــــــ890

ـــــــــــــــــــ900

ـــــــــــــــــــ910

ـــــــــــــــــــ920

ـــــــــــــــــــ930

ـــــــــــــــــــ940

ـــــــــــــــــــ950

ـــــــــــــــــــ960

ـــــــــــــــــــ970

ـــــــــــــــــــ980

ـــــــــــــــــــ990

ـــــــــــــــــــ1000



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

44444444444000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000بالغة حدٌثاصول تفسٌرالسٌرةالنحواصول فقهاحادٌث احكاشراح حدٌثعلم رجالغرٌب حدٌثعلم الرواٌةمناهج االسم ت

النتــــــــائــج

الثانً: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 النتٌجة000بالغة حدٌثاصول تفسٌرالسٌرةالنحواصول فقهاحادٌث احكاشراح حدٌثعلم رجالغرٌب حدٌثعلم الرواٌةمناهج االسم ت

النتــــــــائــج

الثانً: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 النتٌجة000بالغة حدٌثاصول تفسٌرالسٌرةالنحواصول فقهاحادٌث احكاشراح حدٌثعلم رجالغرٌب حدٌثعلم الرواٌةمناهج االسم ت

النتــــــــائــج

الثانً: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 النتٌجة000بالغة حدٌثاصول تفسٌرالسٌرةالنحواصول فقهاحادٌث احكاشراح حدٌثعلم رجالغرٌب حدٌثعلم الرواٌةمناهج االسم ت

النتــــــــائــج

الثانً: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 النتٌجة000بالغة حدٌثاصول تفسٌرالسٌرةالنحواصول فقهاحادٌث احكاشراح حدٌثعلم رجالغرٌب حدٌثعلم الرواٌةمناهج االسم ت

النتــــــــائــج

الثانً:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1810

ـــــــــــــــــــ1820

ـــــــــــــــــــ1830

ـــــــــــــــــــ1840

ـــــــــــــــــــ1850

ـــــــــــــــــــ1860

ـــــــــــــــــــ1870

ـــــــــــــــــــ1880

ـــــــــــــــــــ1890

ـــــــــــــــــــ1900

ـــــــــــــــــــ1910

ـــــــــــــــــــ1920

ـــــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــــ2000


