
جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 التفسٌر وعلوم القرآن

64444444440000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000السٌرة النبوٌةعلم النفس التربويأخالق القرآنعلم المنطقالقصص القرآنًبالغة القرآنالصرف القرآنًالتالوة والحفظمناهج المفسرٌنالنحو القرآنًاالسم ت

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌـدأحمد محمود فرحان1

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطأحمد مصطفى أحمد2

دور ثانًــمكملــــجٌـدجٌـدجٌد جداًمقبولمتوسـطجٌـدمقبولجٌـدجٌـدراسبأسامة خلٌل إبراهٌم3

دور اولجٌدناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌـدامتٌازجٌـدمقبولأسماء صالح حسٌن4

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازأسماء عالء عمر5

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطأسماء ماجد عباس6

دور اولمتوسطناجحــــجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولإسماعٌل عبدهللا داود7

دور ثانًجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازمقبولامتٌازجٌد جداًمتوسـطأفٌاء مجٌد فرج8

دور ثانًمتوسطناجحــــجٌـدمقبولجٌد جداًمتوسـطمقبولجٌـدمقبولمتوسـطمقبولمقبولأمجد حمٌد هندي9

ـــــــــــــــــــإٌمان سالم درب10ً

دور ثانًمتوسطناجحــــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمقبولجٌـدجٌـدمقبولأٌوب خمٌس أحمد11

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازمقبولامتٌازجٌد جداًمقبولبتول صالح حسن12

ـــــــــــــــــــبسمة جاسم محمد13

ـــــــــــــــــــحامد عبد هللا  فرحان14

ـــــــــــــــــــحسام عبد هللا مرع15ً

ـــــــــــــــــــحنٌن قاسم عطٌة16

دور ثانًجٌدناجحــــامتٌازجٌـدامتٌازمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًمقبولدعاء سعد رمٌض17

دور اولامتٌازناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًرجاء إسماعٌل فرحان18

دور اولــمكملــــمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمقبولراسبمقبولمقبولمتوسـطراسبراسبرقٌة عبد هللا ناٌف19

دور ثانًــمكملــــامتٌازمقبولامتٌازمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطراسبرواء جاسم عواد 20

النتــــــــائــج

الثانً:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة
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دور اولجٌدناجحــــمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌـدامتٌازجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمقبولرٌام أٌاد عبٌد21

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازجٌد جداًمتوسـطزٌنب رحٌم جبار22

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازمقبولامتٌازامتٌازمتوسـطزٌنة طارق عبد23

ـــــــــــــــــــسامر رشٌد علوان24

ـــــــــــــــــــسرى رشٌد صالح25

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمقبولسرى سعدون حمد26

ـــــــــــــــــــسمٌة حسن جبٌر27

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدسٌف ٌونس أحمد28

ـــــــــــــــــــشذى أحمد محمد29

دور اولجٌدناجحــــامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمقبولطه احمد عساف30

ـــــــــــــــــــعامر عدنان جمٌل31

دور اولمتوسطناجحــــمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولجٌد جداًمقبولجٌـدمقبولعائشة زٌدان خلف32

دور ثانًجٌدناجحــــجٌد جداًمتوسـطامتٌازجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًمقبولعبد الرحمن علً حسٌن33

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدعبدالرحٌم ٌحٌى عبدالكرٌم34

دور ثانًــمكملــــمقبولمتوسـطامتٌازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبعبد القادر فٌصل عبدهللا35

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازمتوسـطعبد الوهاب أحمد خلٌفة36

دور ثانًمتوسطناجحــــجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدمقبولجٌـدمقبولعدنان عبٌد فاضل 37

ـــــــــــــــــــعزٌز رحٌم حماد38

دور ثانًمتوسطناجحــــمقبولمتوسـطامتٌازمقبولجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولعلً أحمد فرحان39

دور ثانًمتوسطناجحــــجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولعماد حمٌد راض40ً
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دور ثانًــمكملــــجٌد جداًجٌـدامتٌازمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبعمر حمد صالح41

دور اولمتوسطناجحــــجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولعمر عبدالستار فالح42

ـــــــــــــــــــعمر محمود هندي 43

دور اولمتوسطناجحــــمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطمقبولكرار مؤٌد عبدالكاظم44

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدامتٌازجٌد جداًمثنى حمد طلب45

دور ثانًجٌدناجحــــامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمقبولمحمد عبد الستار كاظم46

دور ثانًمتوسطناجحــــجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولمحمد عبدهللا حامد47

دور اولجٌدناجحــــجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطامتٌازمقبولجٌـدمقبولمحمد عـبود عبدالحمٌد 48

ـــــــــــــــــــمحمد كرٌم حماد49

دور ثانًمتوسطناجحــــمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمقبولجٌـدمتوسـطمقبولمروة خمٌس عبد50

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطمروة محمد رٌكان 51

دور اولجٌدناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازجٌد جداًمقبولجٌد جداًمتوسـطمقبولمرٌم خالد لطٌف52

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدمقبولمرٌم رسمً منٌر53

دور اولجٌدناجحــــجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمقبولجٌـدجٌد جداًمقبولمرٌم عامر محمد54

دور اولمتوسطناجحــــمتوسـطمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمصطفى إسماعٌل داود55

دور ثانًــمكملــــجٌد جداًمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمصطفى سالم عل56ً

دور ثانًجٌدناجحــــامتٌازمتوسـطامتٌازجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًمقبولمصطفى كرٌم شحاذة57

دور اولجٌد جداناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمالك رائد عٌادة 58

ـــــــــــــــــــمنار محمد امٌن59

ـــــــــــــــــــمهدي حمد صالح60
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دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدمهند فرحان عالوي61

دور اولجٌدناجحــــجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمقبولجٌـدجٌـدجٌد جداًمقبولنجالء خضٌر مرمش 62

دور ثانًــمكملــــمتوسـطجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌـدراسبندى عبدالسالم عبدالكرٌم 63

دور اولجٌد جداناجحــــمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازمقبولجٌد جداًامتٌازمتوسـطنرجس عٌد عباس64

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازمتوسـطجٌد جداًجٌـدمقبولنور جمعة سنجار65

ـــــــــــــــــــهاجر أٌاد أسود66

دور ثانًــمكملــــجٌـدمقبولامتٌازراسبراسبمقبولمقبولمقبولراسبراسبورود خالد خلٌفة67

ـــــــــــــــــــوسام محارب ٌاسٌن68

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازمقبولٌاس خضٌر جدعان69

ـــــــــــــــــــٌاسر أحمد جاسم70

دور اولامتٌازناجحــــامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًٌاسمٌن ولٌد حسٌن71

دور اولجٌد جداناجحــــجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدٌقٌن جاسم محمد72

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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

64444444440000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000السٌرة النبوٌةعلم النفس التربويأخالق القرآنعلم المنطقالقصص القرآنًبالغة القرآنالصرف القرآنًالتالوة والحفظمناهج المفسرٌنالنحو القرآنًاالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

64444444440000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000السٌرة النبوٌةعلم النفس التربويأخالق القرآنعلم المنطقالقصص القرآنًبالغة القرآنالصرف القرآنًالتالوة والحفظمناهج المفسرٌنالنحو القرآنًاالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

64444444440000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000السٌرة النبوٌةعلم النفس التربويأخالق القرآنعلم المنطقالقصص القرآنًبالغة القرآنالصرف القرآنًالتالوة والحفظمناهج المفسرٌنالنحو القرآنًاالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

64444444440000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000السٌرة النبوٌةعلم النفس التربويأخالق القرآنعلم المنطقالقصص القرآنًبالغة القرآنالصرف القرآنًالتالوة والحفظمناهج المفسرٌنالنحو القرآنًاالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

64444444440000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة0000السٌرة النبوٌةعلم النفس التربويأخالق القرآنعلم المنطقالقصص القرآنًبالغة القرآنالصرف القرآنًالتالوة والحفظمناهج المفسرٌنالنحو القرآنًاالسم 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


