
جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 التفسٌر وعلوم القرآن

44444644340000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000اللغة االنكلٌزٌةالحاسباتحقوق االنسان والدٌمقراطٌةالمكتبة ومنهج البحثالنحو والصرف(االلهٌات)العقٌدة فقه العباداتعلوم القرآناصول التفسٌرحفظ القرآن والتالوةاالسم ت

ـــــــــــــــــــأبو بكر هشام رحٌم1

ــجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازاحمد خلف محمد2

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازاحمد عدنان محمد 3

دور اولجٌد جداناجحــــجٌـدجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازاحمد محمود حماد4

ـــــــــــــــــــاسماء صالح كامل5

دور اولمتوسطناجحــــمتوسـطجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـداشجان ٌوسف حامد6

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًامتٌازأالء ثامر عل7ً

دور اولجٌدناجحــــامتٌازامتٌازجٌد جداًمتوسـطمقبولجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدامتٌازانصاف حمٌد عودة8

ـــــــــــــــــــآٌات حازم جاسم9

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًمقبولمتوسـطجٌد جداًامتٌازآٌات عدنان كنووش10

دور اولمتوسطناجحــــمقبولجٌد جداًجٌـدمقبولمتوسـطجٌد جداًمقبولمقبولمقبولجٌـدباسم محمد خضٌر11

دور اولمتوسطناجحــــجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدمقبولامتٌازبراء إسماعٌل شالل12

ـــــــــــــــــــبالل حامد عواد13

دور اولامتٌازناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازبالل خلٌل محمد14

ـــــــــــــــــــحاتم كرٌم هالل15

ـــــــــــــــــــحارث باسم فتٌخان16

دور ثانًــراسبــــمقبولجٌـدمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولحذٌفة سعد على هللا17

ـــــــــــــــــــحنان ناٌف فرحان18

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدحنٌن عماد جمٌل19

ـــــــــــــــــــدعاء عباس فاضل 20

النتــــــــائــج

االول:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة
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دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدامتٌازدٌنا كرٌم عابر21

ـــــــــــــــــــراوان ثائر جعة22

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدامتٌازرغد صالح محمد23

دور اولمتوسطناجحــــجٌـدمتوسـطجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطرقٌة عٌدان حسٌن24

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمقبولجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌـدرندة سالم حمٌد25

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌـدزهراء علً ناصر26

دور اولجٌد جداناجحــــجٌـدجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدامتٌاززٌد منٌف محمد عبد27

دور ثانًــراسبــــمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداًزٌدون اٌاد عبٌد28

دور ثانًمتوسطناجحــــمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولجٌد جداًزٌنب احمد عواد29

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازجٌـدجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًامتٌاززٌنب حازم مخلف30

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازسارة دواد سلٌمان 31

ـــــــــــــــــــسارة علً جاسم32

دور ثانًــراسبــــمقبولمقبولراسبراسبراسبمقبولراسبمقبولراسبراسبسارة ٌاسٌن مخلف 33

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازسجى احمٌد مطلب34

ـــــــــــــــــــسهى عبدالقادر عبدالحلٌم35

دور اولمتوسطناجحــــمتوسـطجٌـدجٌـدجٌد جداًمقبولجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطامتٌازسٌف الدٌن سعٌد حامد36

دور اولجٌدناجحــــجٌـدامتٌازجٌد جداًمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًشهباء رسلً احمد37

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًامتٌازشهد حسام محمد38

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازشهد نجم عبدهللا39

دور ثانًمتوسطناجحــــمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمقبولجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطشٌماء إبراهٌم مشعل40
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دور اولــراسبــــراسبجٌـدمتوسـطمقبولراسبراسبراسبمقبولراسبراسبصابرٌن عالوي حماد41

ـــــــــــــــــــضحى نافع عٌفان42

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًامتٌازطٌبة طارق جمعة43

ـــــــــــــــــــعبدالرحمن زٌاد طارق44

ـــــــــــــــــــعبدالرحمن ولٌد خضر45

دور ثانًــراسبــــمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولراسبعبدالقادر عبدالسالم كرٌم46

ـــــــــــــــــــعالء حسٌن صالح47

ـــــــــــــــــــعالء خلٌفة مصلح48

دور ثانًــراسبــــمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعالء خلٌل ابراهٌم49

دور ثانًمتوسطناجحــــمقبولجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولعالء محمد عبدهللا50

ـــــــــــــــــــعلً ابراهٌم عبدالحسٌن51

دور اولجٌدناجحــــمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدامتٌازعمر إحسان لطٌف52

دور اولمتوسطناجحــــمتوسـطجٌد جداًجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولامتٌازعمر عبود الحج53

دور ثانًــراسبــــمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر محمود عباس54

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازغفران احمد فٌاض55

ـــــــــــــــــــغفران سعدي عل56ً

ـــــــــــــــــــفاطمة ثامر ستوري57

دور اولجٌدناجحــــجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدامتٌازكوثر عماد عبد اللطٌف58

دور ثانًــراسبــــمقبولمتوسـطجٌد جداًجٌـدراسبمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌـدمحمد خالد حسٌن 59

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازمحمد عبدالرحمن فهم60ً
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ـــــــــــــــــــمحمد نافع محمد61

ـــــــــــــــــــمروان عبد هللا مخلف62

دور ثانًمتوسطناجحــــمقبولجٌـدجٌـدمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمروة زٌدان خلف63

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازمصطفى اسعد محمود 64

دور ثانًمتوسطناجحــــمتوسـطجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداًمصطفى عبد دحام 65

دور ثانًمتوسطناجحــــمقبولمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطمتوسـطامتٌازمصطفى كرٌم احمد66

دور اولمتوسطناجحــــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولجٌـدمصطفى محمد احمد67

دور اولمتوسطناجحــــمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطامتٌازمصطفى محمد حسٌن68

ـــــــــــــــــــمصطفى ناجً حمٌد69

دور اولمتوسطناجحــــجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطامتٌازموسى عبد صالح70

ـــــــــــــــــــنبأ محمد عبدالرحمن71

دور اولجٌدناجحــــجٌـدجٌـدامتٌازامتٌازمتوسـطامتٌازجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًنبراس فائز محمد 72

ـــــــــــــــــــنعمت محمود ٌعقوب 73

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازنماء باسم محمد عبد74

دور ثانًــراسبــــمقبولجٌـدمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطنهاوند محمد خلٌل75

دور اولمتوسطناجحــــجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدنور سعد عل76ً

دور اولجٌدناجحــــامتٌازجٌد جداًجٌد جداًمقبولمقبولجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطنور محمد سعٌد نجم 77

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًامتٌازنورالهدى احمٌد78

ـــــــــــــــــــنورس خمٌس حمد79

دور ثانًمتوسطناجحــــمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمقبولجٌـدمتوسـطمقبولمقبولجٌـدنورس سعٌد صالح80
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