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رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

33333333233233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجةحفظمدارسعلل حدٌثمناهجتخرٌجعلم نفسنحومناهج مفسرٌنتحلٌلًادٌانعلم رجالعللحفظ قرآنالنحواالسم ت

دور اولجٌدناجحجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًامتٌازمتوسـطأحمد ساهر عناد1

دور ثانًــمكملامتٌازمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطراسبأحمد عادل جمٌل2

دور ثانًــمكملمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطمقبولجٌـدمقبولمقبولراسبراسبأحمد طالب عل3ً

ـــــــــــــــــــأحمد طالب خلف4

دور اولمتوسطناجحجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمقبولأزهار راجً عبد الجبار5

دور ثانًجٌدناجحامتٌازمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًامتٌازمقبولأالء أحمد عل6ً

دور ثانًــمكملجٌـدمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولراسبأنمار علً داٌح7

دور اولمتوسطناجحجٌـدمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطحذٌفة خمٌس مخلف8

دور اولمتوسطناجحجٌـدمقبولجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمقبولحلمً محمد محسن9

دور اولجٌد جداناجحامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًحنان جمعة عطوان10

دور اولجٌدناجحامتٌازمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌد جداًامتٌازمتوسـطحنبن محمد عالوي11

دور ثانًجٌدناجحامتٌازجٌـدامتٌازجٌـدمتوسـطمقبولجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولراضً محمد مصلح 12

ـــــــــــــــــــرضوان كامل زغٌب13ً

دور ثانًــمكملامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازامتٌازجٌد جداًراسبمتوسـطسعد قاهر علوان14

دور اولجٌدناجحجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطسمر خلٌل ابراهٌم15

دور اولجٌد جداناجحامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمقبولمتوسـطامتٌازامتٌازجٌد جداًشهد محمد عبد المجٌد16

دور اولجٌدناجحجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدامتٌازجٌد جداًمقبولصباح جاسم محمد17

ـــــــــــــــــــطه خلٌل ابراهٌم18

دور ثانًجٌدناجحجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمقبولعبد الباسط حكٌم 19

ـــــــــــــــــــعبٌر ابراهٌم محمد20

النتــــــــائــج

الثالث:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة
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دور ثانًــمكملجٌـدراسبمتوسـطمقبولراسبمقبولراسبراسبمقبولمقبولراسبمتوسـطمتوسـطراسبعلً قاسم محمد21

دور ثانًــمكملامتٌازمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطراسبمتوسـطجٌـدمقبولجٌـدجٌد جداًجٌد جداًراسبفراس خمٌس عصفور22

دور اولجٌد جداناجحامتٌازجٌـدامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًامتٌازمقبولمحمد صادق عودة23

دور اولجٌد جداناجحامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازمتوسـطمحمد عبد الصمد عٌاده24

دور اولجٌدناجحجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمحمد عدنان محمد25

دور ثانًجٌدناجحجٌد جداًمقبولجٌـدجٌـدجٌـدمقبولمقبولجٌد جداًجٌد جداًمقبولجٌـدجٌد جداًجٌد جداًمقبولمنار سبتً محمد26

دور ثانًــمكملراسبراسبمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبجٌـدراسبمقبولمولود خلٌل حمودي27

دور اولجٌدناجحمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدهاجر احمد عودة28

دور ثانًــمكملمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولراسبحسن علً جدعان 29

دور اولجٌد جداناجحامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطمتوسـطسجى سالم محمد30
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ـــــــــــــــــــ1170

ـــــــــــــــــــ1180

ـــــــــــــــــــ1190

ـــــــــــــــــــ1200



جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 الحدٌث وعلومه

33333333233233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجةحفظمدارسعلل حدٌثمناهجتخرٌجعلم نفسنحومناهج مفسرٌنتحلٌلًادٌانعلم رجالعللحفظ قرآنالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

الثالث: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

33333333233233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجةحفظمدارسعلل حدٌثمناهجتخرٌجعلم نفسنحومناهج مفسرٌنتحلٌلًادٌانعلم رجالعللحفظ قرآنالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

الثالث: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

33333333233233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجةحفظمدارسعلل حدٌثمناهجتخرٌجعلم نفسنحومناهج مفسرٌنتحلٌلًادٌانعلم رجالعللحفظ قرآنالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

الثالث: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

33333333233233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجةحفظمدارسعلل حدٌثمناهجتخرٌجعلم نفسنحومناهج مفسرٌنتحلٌلًادٌانعلم رجالعللحفظ قرآنالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

الثالث:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة

ـــــــــــــــــــ1810

ـــــــــــــــــــ1820

ـــــــــــــــــــ1830

ـــــــــــــــــــ1840

ـــــــــــــــــــ1850

ـــــــــــــــــــ1860

ـــــــــــــــــــ1870

ـــــــــــــــــــ1880

ـــــــــــــــــــ1890

ـــــــــــــــــــ1900

ـــــــــــــــــــ1910

ـــــــــــــــــــ1920

ـــــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــــ2000


