
جامعة االنبار

رمادي/ كلٌة العلوم االسالمٌة 

 التفسٌر وعلوم القرآن

33332333333233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة2النحو 2اعجاز اتجاهات2آٌات احكام2تفسٌر قراءات2حفظ قرآن النحواعجازعلم نفسآٌات احكامتفسٌرمناهجحفظ قرآناالسم ت

دور ثانًــمكملراسبمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطأحمد جاسم محمد1

دور اولجٌد جداناجحجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌـدجٌـدامتٌازامتٌازآسٌا حسٌن عل2ً

دور ثانًمتوسطناجحمتوسـطمقبولجٌـدمتوسـطمقبولمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدأنس حامد ترك3ً

دور ثانًمتوسطناجحمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطجٌد جداًمقبولجٌـدجٌـدأنوار صباح جمعة4

دور اولمتوسطناجحمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولجٌـدمقبولجٌـدمتوسـطمتوسـطامتٌازآٌة صبري مقبل5

دور ثانًمتوسطناجحمتوسـطمقبولجٌد جداًمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولمقبولمتوسـطإٌناس طالب مخٌبر6

دور اولامتٌازناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازبراء كامل مبارك7

ـــــــــــــــــــبالل خضر عل8ً

دور ثانًجٌدناجحجٌـدجٌـدجٌد جداًمقبولجٌـدجٌـدامتٌازمقبولجٌـدجٌـدجٌـدمقبولجٌد جداًامتٌازتقى جاسم محمد9

دور ثانًمتوسطناجحجٌـدمقبولجٌـدمتوسـطمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمقبولمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطمقبولتمارا محمد عبد10

دور ثانًمتوسطناجحمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولجٌـدجٌد جداًحسام فاضل محمد11

ـــــــــــــــــــحمزة ناظم إبراهٌم12

دور ثانًمقبولناجحمقبولمقبولجٌـدمتوسـطجٌـدمقبولجٌد جداًمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطحنٌن سلمان نواف13

ـــــــــــــــــــحنٌن صداع حماد14

دور اولامتٌازناجحامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازدرٌد محمد عودة15

دور ثانًمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطرقٌة عثمان جالل16

دور اولجٌدناجحجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمقبولجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًامتٌازرؤى عامر حمٌد17

دور ثانًمتوسطناجحجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًسالً أٌاد محسن18

ـــــــــــــــــــسحر محسن حامد 19

دور اولمتوسطناجحجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطجٌد جداًسرى مجٌد فٌاض20

النتــــــــائــج

الثالث:الصف 

قائمة بنتائج الطلبة
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دور اولجٌدناجحجٌد جداًمقبولجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدسٌف فاروق حرج21

دور اولجٌدناجحمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًمقبولجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولشعائر احمد عواد22

ـــــــــــــــــــشهد حازم دانوك23

دور اولجٌدناجحجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًشٌرٌن ذاكر خلٌفة24

دور اولمتوسطناجحجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدمقبولمتوسـطمقبولجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًشٌماء فالح حسن25

دور ثانًــمكملمقبولراسبمقبولراسبمقبولراسبمقبولمقبولراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولصالح عبد القادر مطر26

ـــــــــــــــــــصهٌب ابراهٌم محمد27

دور اولامتٌازناجحامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازضٌاء حامد عواد28

ـــــــــــــــــــطٌبة خالد رزٌك29

دور ثانًــمكملمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـط!VALUE#مقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولعدي صبري محسن30

دور اولجٌدناجحجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًامتٌازعفاف رحٌم عوٌد31

دور ثانًمتوسطناجحمقبولمتوسـطجٌـدمتوسـطمقبولمقبولامتٌازمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطعلً حمٌد محمد32

دور ثانًمقبولناجحمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولجٌـدعمر ستار جبٌر33

دور ثانًمقبولناجحمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولمقبولمتوسـطعمر قٌس منهل34

دور اولجٌدناجحمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدامتٌازمقبولمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطامتٌازعمر محسن شلش35

دور اولجٌدناجحامتٌازمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطامتٌازمتوسـطمقبولجٌـدجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدعمر ناظم حماد36

ـــــــــــــــــــفارس فٌصل حمد37

دور اولامتٌازناجحجٌد جداًامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازفاضل خلدون حماد38

ـــــــــــــــــــلطٌفة محمد نعمة39

دور ثانًمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمحمد أٌاد سعٌد40
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دور ثانًجٌدناجحجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمحمد علً حماد41

دور اولمتوسطناجحجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدجٌد جداًمحمد لطٌف زٌدان42

دور ثانًمقبولناجحمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدمصطفى ٌوسف عبود43

دور اولجٌدناجحامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًامتٌازمٌقات غزوان جمعة44

دور اولجٌدناجحجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدنهى غضى صٌاح45

ـــــــــــــــــــه46

ـــــــــــــــــــهالة ٌاسٌن خلٌل47

دور ثانًجٌدناجحمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطامتٌازجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدامتٌازهدى رشٌد جواد48

دور اولمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطوداد حكٌم نواف49

دور اولجٌدناجحامتٌازجٌد جداًامتٌازمتوسـطجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدامتٌازوالء كرٌم أحمد50

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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

33332333333233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة2النحو 2اعجاز اتجاهات2آٌات احكام2تفسٌر قراءات2حفظ قرآن النحواعجازعلم نفسآٌات احكامتفسٌرمناهجحفظ قرآناالسم ت

النتــــــــائــج

الثالث: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

33332333333233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة2النحو 2اعجاز اتجاهات2آٌات احكام2تفسٌر قراءات2حفظ قرآن النحواعجازعلم نفسآٌات احكامتفسٌرمناهجحفظ قرآناالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

33332333333233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة2النحو 2اعجاز اتجاهات2آٌات احكام2تفسٌر قراءات2حفظ قرآن النحواعجازعلم نفسآٌات احكامتفسٌرمناهجحفظ قرآناالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

33332333333233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة2النحو 2اعجاز اتجاهات2آٌات احكام2تفسٌر قراءات2حفظ قرآن النحواعجازعلم نفسآٌات احكامتفسٌرمناهجحفظ قرآناالسم 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 

 التفسٌر وعلوم القرآن

33332333333233الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة2النحو 2اعجاز اتجاهات2آٌات احكام2تفسٌر قراءات2حفظ قرآن النحواعجازعلم نفسآٌات احكامتفسٌرمناهجحفظ قرآناالسم 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


