
 (0قاعة رقم )                             (8109-8108)االمتحانات النهائية لمعام الدراسي                                               جامعة ديالى 
                                       الثانيالفصل الدراسي                                                  كمية العموم االسالمية  

  (87)  مسائيالثالث   -( 66االول صباحي )  -( 66) العدد الكمي                       قسم عموم القرآن والتربية االسالمية

 االول/صباحي الثالث/مسائي االول/صباحي الثالث/مسائي االول/صباحي الثالث/مسائي االول/صباحي

 صث١ػ سؼ١ُ ػثذ هللا االء

 

 أؼّذ ِؽعٛب وٕٛػ اتشا١ُ٘ ِؽّذ ػ١ٍٛٞ

 

ػثاط ِؽّٛدؼغ١ٓ   

 

 اعّاء ػثذ هللا فاظً

 

ػثذاٌؽى١ُ ِؽّذع١ف   إِح عٍّاْ ٌفرح خٛسؽ١ذ 

 االء ػثذ ػٍٟ ظاس هللا

 

وش٠ُ ؼ١ّذاؼّذ   أؼّذ ِؽّذ ِطٍه ّٔش 

 

ػثذاٌىش٠ُ ِؽّٛدؼ١ٍّح   ئؽشاق ػٍٟ وش٠ُ ِؽّذ 

 

ػاِش ٔاصشؽزٜ   أصاف ؼغ١ٓ ػٍٟ ظاعُ 

 اترٙاي واًِ ٔص١ف ظاعُ

 

ِٕؼُ ١٘ٚةاؼّذ   اعرثشق  ػثذاٌىش٠ُ غا٘ش 

 

صٔضي خضػًؼ١ٕٓ   أؽٛاق خاٌذ ػثذاٌٍط١ف 

 

ِاظذ خع١شصفاء   أٔٙاس ص٠اد ؼىّد ػاسف 

 اتشا١ُ٘ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ ؼ١ّذ

 

ا٠اد ِضػًاالط   اعرثشق ذؽغ١ٓ ػثذ هللا 

 

ػثذاٌىش٠ُ ػثذ اٌعثاسسا١ٔح   س٠اض ػٍٟ ٠اع١ٓأغ١اف  

 

ػثذاٌؼظ١ُ اؼّذظؽٝ   أٛاس ػاِش واًِ ؼغٓ 

 اتشا١ُ٘ غٕٟ ِؽ١غٓ

 

غغاْ غاصٞإِح   

 

 اعشاء اتشا١ُ٘ خ١ًٍ تؽش

 

فاسط اؼّذسعٛي   افشاغ ػادي ػثذ اٌشؼ١ُ 

 

اؼّذ ؼغ١ٓػثاط   آ٠اخ ع١ًٙ ػثٛد  ِؽّذ 

 اتشا١ُ٘ ِؼٓ ػٍٟ ِؽّذ

 

لاعُ ػثذاٌٍط١فا٠ح   اعشاء ؼغ١ٓ صاٌػ ِٙذٞ 

 

ػثذاٌٍط١ف ػثذهللاسل١ح   الثاي ػثذ اٌشصاق ظّٙٛس 

 

٘ادٞ ػثذهللاػثذاٌمادس  

 
 ا٠اخ ٔاظٟ ػٍٟ خٕعش

 اشّاس ػثذ اٌغراس اؼّذ ػثذ

 

ؼغ١ٓ ٘ادٞا٠ّاْ   اعشاء ؼغ١ٓ ٔاصش ؼغ١ٓ 

 

ظّاي ذا٠ٗس٠اض   اِاي ػاِش ٔٛاف ػثذ 

 

ص٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ؼغ١ٓػٍٟ   آ٠ح ٠اع١ٓ واظُ ػثاط 

 أؼّذ ظاعُ ِؽّذ داٚد

 

ِٕؼُ ؼّذٞتىش   اعشاء ػٍٟ ػٛاد 

 

اعّاػ١ً ػثذهللاععٝ   أِأٟ فاظً ؼاذُ ِغٍُ 

 

ػثذ اٌشؼ١ُ ِؽّذغفشاْ   ا٠فاْ ٔث١ً غٗ خ١ّظ 

 اؼّذ ٌط١ف ػثذ هللا خع١ش

 

ؼاِذ ؽىشظٕاْ   اعشاء ٘ؾاَ و١طاْ ِثاسن 

 

سػذ ف١ٍػعالَ   إِح ظؼفش ػثذ إٌثٟ 

 

ؼغٓ ِؽّذ فشضفالغ   ا٠الف ؼاِذ صاٌػ ِؽّذ 

 



 (8(                             قاعة رقم )8109-8108االمتحانات النهائية لمعام الدراسي )                                               جامعة ديالى
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  (05) الثالث صباحي - (08الثالث مسائي ) –( 66االول صباحي ) -( 66العدد الكمي ) ة االسالمية          قسم عموم القرآن والتربي
 االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي الثالث/مسائي االول/صباحي الثالث/مسائي االول/صباحي

 ظاعُ ِؽّذ دس٠ٚؼا٠ّاْ 

 

 تؾ١ش عؼذْٚ ػثذ ِؽّذ ػثذاٌشؼّٓ صائً ِؽّذ

 

 خراَ اؼّذ ؼاظُ ظٍٛب داٚد ع١ٍُ ِؽّذ أعّاء ؼغ١ٓ سافغ ِٛعٝ ظؼفش ؼافع صثاس ِخٍف ٘ثٗ

 ئ٠ّاْ خاٌذ اتشا١ُ٘ خع١ش

 

 ذثاسن اؼّذ ػٍٟ صاٌػ ظافش ؼشتٟ ِصطفٝ

 

 خٕغاء خع١ش ػثاط ِؽّذ ػاِش ػثذ اٌؽ١ّذ أعّاء ؼغ١ٓ عاِٟ صاٌػ ِؽّذ اؼّذ ػٍٟ ٘ذ٠ش

 ا٠ّاْ عاٌُ اؼّذ ظاعُ

 

 ذثاسن ِؽّذ ػثذ اٌشظا صالغ ؼغٓ ِشٚض

 

 دػاء ػاِش ػثاط ػثذ ِؽّذ سِعاْ أعّاء ؼغ١ٓ غٗ ٔؼّاْ ٔاصش خاٌذ ػض٠ض عٍطاْ ٕ٘اء

 ا٠ّاْ ِع١ذ ؼ١ّذ ِؽّٛد

 

 دػاء ِع١ذ سؽ١ذ ظغاَ ئتشا١ُ٘ فاظً اع١ً اؼّذؼغ١ٓ وش٠ُ ِؽّذ  صثاغ ِؽّذ صاٌػ االء ذّاسٖ ػٍٟ ؼاسز غؼاْ اؼّذ ػثذ خ١ّظ ِٕزس

 ا٠ّاْ ٔعُ ػثذ دس٠ٚؼ

 

 دػاء ِؽّذ ظاعُ ٔؾّٟ ظٛاد واظُ اػ١اد ؼ١ٍّح لصٟ ٠اع١ٓ ػٍٟ ؼغ١ٓ ئتشا١ُ٘ ظّؼح ٔاظُ عٍّاْ ٍِؽاْ غأُ ِخٍف ِٙذٞ

 ا٠ّاْ ٘اؽُ وش٠ُ خ١ًٍ

 

 دالي عٍّاْ ؼغٓ ػثذ ػثذ اٌفراغ عؼ١ذ أفشاغ ؼ١ّذ ِع١ذ ؼ١ّذ ِؽّذ ػذٞ ست١غ ظا٘ش اس٠ط ظٕح ِؾراق ٔاظُ ٔعُ ؽٛود ٔاظٟ ٔضاس

 ا٠ٕاط ٘ادٞ عٍَٛ خ١ًٍ

 

 د١ٔا ؼاذُ ظٛاد ػثؼٛب ؽاوش ِؽّٛد إِٗ ؼ١ٕٓ ػاِش اؼّذ غا٠ة ا١ِش عش١٘ذ اص٘اس ؼاِذ ؼاذُ ِؽّٛد ؼغٓ اٌٙذٜ لاعُ ػٍٟ ٔٛس

 ا٠ٗ سػذ واظُ اتشا١ُ٘

 

 سا١ٔا ٔث١ً ِؽّذ سؼ١ُ ِؽّذ ِؽعٛب ا١ِّٗ ؼٛساء ؽاوش ظ١ًّ ظغاَ ئتشا١ُ٘ خ١ًٍ اعشاء ؼز٠فٗ ؼّٛد ؼغ١ٓ شّٓ اٌٙذٜ ِؽّذ ػثذهللا ٔٛس

 ترٛي ؼغ١ٓ ؼغٓ ِشاد

 

 سا٠ٚٗ اعّاػ١ً ٔا٠ف ف١صً ؼّادج آ٠اخ ؼٛساء ٠ؽ١ٝ ف١ٍػ ؼغٓ شائش ٠ٛعف ئعشاء ؼغٓ ػثذ اال١ِش ِؽّٛد شأٟ ػٍٟ ٔٛسط

 

 



 (3لاػح سلُ )(                          8102-8102االِرؽأاخ إٌٙائ١ح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ )                                               ظاِؼح د٠اٌٝ

 اٌصأٟاٌفصً اٌذساعٟ                                           و١ٍح اٌؼٍَٛ االعال١ِح                                        

 ( 82) الثالث صباحي  -( 10االٚي صثاؼٟ )  -( 82اٌؼذد اٌىٍٟ )         لغُ ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌرشت١ح االعال١ِح                               

 االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي

 ص٠ٕة ِؽّذ ٠ٛٔظ ػٍٟ واًِ واظُ ؼغ١ٓ ص٘شاء عاظذ  ػثاط ظّؼح ِؽّذ ا٠الف سؼاب عؼذ ٠ؼمٛب ٠ٛعف

 ص٠ٕة ٠ٛٔظ ظ١اد ف١اض وش٠ُ اؼّذ داٚد ؼٛساء ص٘شاء عؼذ ؼث١ة ظٛاد ِؽّٛد ؽىش ا٠ّاْ سؼاب لاعُ ٘ذسط ػٍٟ

 ص٠ٕح ِؽّٛد ِؽغٓ ِؽّذ فائك ٘زاي خراَ ص٘شاء ػذٔاْ ؼغٓ ٚادٞ ؼث١ة ا٠ّاْ سؼّح ٠اط خع١ش ٠اط

 ص٠ٕٗ ر٠اب ِطٕٟ ؼث١ة ظالي ؼث١ة ِؽّذ ساِٟ ػطا هللا اؼّذ ص٘شاء ٔا٠ف ٔاصش أ٠ّٓ سعً ؼغٓ ع١ّش ٔصش هللا

 عاسج ؼغ١ٓ ِع١ذ ػثذ اال١ِش خ١ّظ سعً ص٘شاء غعثاْ سؽ١ذ ؼغٓ ػٍٛاْ ا٠ٕاط سعً لؽطاْ خ١ًٍ ػ١ٍٛٞ

 عاسج ظ١اء ٘ادٞ ظاعُ ػٍٛاْ ظٙاد ٌفرٗ سعٛي ص٘شاء وش٠ُ ظ١ًّ ػاِش ػثاط دٌٛ ا٠ٗ سعً ٔعُ ػثذ ؼّذ

 عاسج ػثذ اٌؽغٓ ٔعُ شائش ػٍٟ و١طاْ سفً ص٘شاء ِض٘ش ِؽّٛد ِؽغٓ ٔاصش تغاَ سفً ػٛاد خٍف ؼّذ

 عاسج ػٍٟ ػثذ اٌشؼّٓ س٠اض ص٠ذاْ خٍف سل١ٗ ص٠ٕة شاِش واظُ فشؼاْ ِٛفك ِؽٟ ِؽّذ ترٛي سل١ح لاعُ اؼّذ تاساَ

 فش٠ػ ِؽّٛد عاسج ِع١ذ اؼّذ ئتشا١ُ٘ سل١ٗ ص٠ٕة ظاعُ وش٠ُ ص٠ذاْ ظ١ًٍ خ١ّظ ؼ١ّذ تشاء سل١ح ٔٙاد سؼ١ُ

 عاسج ِؽّذ ػثاط فشؼاْ ِؽّٛد سٔا ص٠ٕة سافغ غافً ؼافع ػّاد ػٕاد اتشا١ُ٘ تشاء سٔذج ِؽّذ ػثاط ظاعُ

 ععٝ اؼّذ ِؽّذ صالغ ؽىش ِؽّٛد س٠ٚذٖ ص٠ٕة ػثذ اٌخاٌك ػثٛد سؼ١ُ ؼغ١ٓ اؼّذ تش٠ٚٓ سٚاء تش٘اْ خٍف أؼّذ

 ععٝ سؼ١ُ اتشا١ُ٘ ػثذ اٌؽغٓ ئتشا١ُ٘ ص٘شاء ص٠ٕة ػٍٟ ؼغٓ دوذن ِٙذٞ صاٌػ تؾشٜ سٚاء ػ١ذاْ صاٌػ

 ععٝ غأُ ٠ؽ١ٝ ِؽّذ ػثذاٌشؼّٓ ؼ١ّذ ص٘شاء ص٠ٕة ػٍٟ لاعُ ص٠ذاْ ٔعُ ػثذهللا عٍطاْ تٍغُ س٠اَ ظّؼح ؼّذ خضػً

 × × ص٠ٕة ِؽّذ عٍّاْ أغا ػثذهللا ؼ١ّذ ػثذ ذثاسن صت١ذج سائذ ٔافغ ؼغ١ٓ



 (4قاعة رقم )         (           8109-8108) االمتحانات النهائية لمعام الدراسي                                         امعة ديالىج                    
                                     الثانيالفصل الدراسي                            كمية العموم االسالمية                                      

 (89) الثالث صباحي   -( 44االول صباحي )  -( 76العدد الكمي )      لتربية االسالمية   قسم عموم القرآن وا                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي

 ػثذ اٌمادس ػالء اٌذ٠ٓ ١ِغشؼاِذ ؼغ١ٓ  عشٚس صثاغ عاِٟ ِؽغٓ ِؽّذ ػض٠ض ظ١ًٍ ص٘شاء عشٚس ػٍٟ سؼّٓ

 ػثذ هللا تذس ػاؽٛس ؼّذٞ ؽاغٟ ٚادٞ عؼاد صفاء سػذ ؼغ١ٓ ظاسٞ اٌؼاتذ٠ٓ ػ١غٝ ظؼفش ص٠ٓ عشٚس ِؽّذ ِؽغٓ

 ػثذهللا ِؽّٛد أؼّذ ِع١ذ ِؽّذ  ؼ١ّذ عف١اْ صّٛد اصذ٠ذ ٠ؽ١ٝ اٌؼاتذ٠ٓ ١ٌٚذ ػ١غٝ ص٠ٓ عف١اْ ٔضاس عٍّاْ

 ػث١ش ظاعُ ِؽّذ ؼغ١ٓ سفؼد ػض٠ض عّاغ ظؽٝ ظاعُ ِٙذٞ ظّؼحئعّاػ١ً  ص٠ٕة عى١ٕح ػٍٟ اتشا١ُ٘

 ػصّاْ ِٙذٞ ظعْٛ ؼغ١ٓ ػغً ػٍٟ عّش ظؽٝ ػثاط ػض٠ض ػٍٟ واظُ ص٠ٕة عى١ٕح ِؽّٛد صاٌػ

 ػزساء ص٠ذ اؼّذ ظٛ٘ش ػثذ اٌؽ١ّذ ؼ١ّذ عٕاء ظؽٝ ػذٔاْ ؼغٓ ػٛاد ػثذهللا ص٠ٕة عّاغ ١ٌٚذ ػثذ هللا

 ػزساء ٔاصش ؼغٟٛٔ ِاي هللا ؼغٓ ع١ف ظؽٝ ل١ظ ؽٙاب ؼّذ ظاعُ اؼّذفائك  ص٠ٕة عّش ػّاد اعّاػ١ً

 ػزساء ٘ؾاَ و١طاْ اٌذ٠ٓ اؼّذ ؽٙاب ظؽٝ ل١ظ ػثذاال١ِش لاعُ ػٍٟ ػٕفٛؿ ص٠ٕة عٙاد ؼاِذ صث١ػ

 ػال غأُ ظٛاد واظُ اؼّذ ؼاوُ ؽٙذ ظ١اء ِؽّذ خع١ش ِاظذ ا١ِٓ ِؽّذ ص٠ٕة ع١ٙش ا٠اد اؼّذ ٠ؼىٛب

 ػالٚٞ ػّاد عىشاْ ١ٌٚذ ػ١غٝ خٍف ص١ٙة غ١ثح ؼغ١ٓ ؼاذُ ؽّظ ِؽّذ عؼ١ذ فاسط ص٠ٕة ػٍٛاْع١ف اٌذ٠ٓ ٔاظُ 

 ػٍٟ اعّاػ١ً ِؽغٓ سفؼد ؽىش ِؽّٛد ظؽٝ غ١ثح عاٌُ ِٙذٞ ِؽّذ ِطٍه عٍّاْ ص٠ٕة ؽفاء ػادي ظّؼح

 ػٍٟ شاِش ػضخ ؼغٓ ػذٔاْ ظاعُ ظؽٝ غ١ثح ٠اط خع١ش سؽ١ذ ٔؼّٗ تاػ ِخٍف ص٠ٕة ؽٙاب اؼّذ ؽٙاب

 ػٍٟ ست١غ اؼّذ ؼغ١ٓ ػثذاٌغالَ واظُ ػزساء ػثاط ػٍٟ ؼّٛد ػاِش غأُ ؼغ١ٓ عاسج ؽٙذ تشواْ ػثذ اٌشؼّٓ

 ػٍٟ ػثذ اٌؽغ١ٓ ػثذ واظُ ػثؼٛب  ص٠ذ ػٍٟ ػثاط ِؽّٛد فعاٌٗ عؼذ ػثذ واظُ عاِش ؽٙذ ػثذاٌشؼّٓ ؽاوش

 ػثذ اٌعثاس اعّاػ١ً غاصٞ اؼّذ ِشاد ععٝ صثا لاعُ ِؽّذ ا١ِٓ
× 

× 



 (5(                     قاعة رقم )8109-8108جامعة ديالى                                               االمتحانات النهائية لمعام الدراسي )

                                       الثانيكمية العموم االسالمية                                                   الفصل الدراسي 
 (66) الثالث صباحي  -( 48االول صباحي )  -( 80العدد الكمي ) ة االسالمية        قسم عموم القرآن والتربي

 االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي الثالث صباحي االول/صباحي
 ١ِغْٛ ٠ؽ١ٝ ف١ٍػ ؼغٓ اٌذ٠ٓ سػذ ؼغاَ ٔٛس ِؽّذ ٌإٞ ِرؼة ِع١ذ تشواخ ػثاط  ٌثٕٝ فاغّح غٗ ػثذ هللا ؼغ١ٓ ػثذاٌغالَ ِؽغٓ ػٍٟ ػٍٟ ػثذ اٌشظا ؼّٛد

 ٔثا ؼغ١ٓ ػٍٛاْ ِغ١ش اٌٙذٜ ِؽّذ ٘ادٞ ٔٛس ِشذعٝ غاٌة اعّاػ١ً ػثذهللا ؽٙاب  ِصٕٝ فاغّح ػثاط ظاسٞ ظاعُ ِؽّذ ػثذهللا ِخٍف ػٍٟ ػٍٟ ػثذ اٌغراس اؼّذ

 ٔثأ عٍّاْ ذشوٟ خ١شاْ فعً هللا ػثاط  ٔٛس ِشٚاْ وٕؼاْ دؼاَ فٙذ عؼذْٚ ظ١ًّ ِؽّذ فاغّٗ سائذ ؼ١ّذ ؼغٓ ؼغٓ ػٍٟ ِؼعً ػّش ػٍٟ ف١ٍػ ؼغٓ ِؽّٛد

 ِٙذٞ ٔاظُ ِٙذٞٔثأ  وش٠ُ ِؽّذ واظُ ٘ذٜ ِشٚج تاعُ ِؽّذ ٠ؼمٛب ٘اؽُ ِؽّذ  ِؽّذ فاغّٗ ِٕزس ف١ٍُ ِؽّذ شائش ؼ١ّذ خ١ّظ فاغّح ػٍٟ ِذ٠ٓ ؼغ١ٓ سؼ١ُ

 ٔعاغ ؼغٓ ِؽّذ واظُ ِؽّذ ؼغ١ٓ ٘ؾاَ ِشٚج ػثذ إٌّؼُ خ١ًٍ ِٛفك شاِش  ِؽّٛد فشدٚط ١ٌٚذ فاظً ػ١ٍٛٞ ِؽّذ ػٍٟ ِٕصٛس فاغّح غادج ػصاَ فشؼاْ وؾىٛي

 ٔذٜ ػٍٟ ٔاصش ٠ٛعف ؼغ١ٓ ػٍٟ  ٚظذاْ ِشٖٚ ٔاصش ِغؼٛد اتشا١ُ٘ ػثذ اؼّذ ػثذ ِش٠ُ فعاء ِؽّذ ػثذاٌؽغٓ ٕ٘ذٞ خٍف غالَ فاٌػ غغك وش٠ُ واظُ اتشا١ُ٘

 ٔذٜ ٌفرح ػثذ هللا ػٍٟ ػٍٟ خٍف ٚظاغ ِش٠ُ ؼ١ّذ سؽ١ذ ؼغ١ٓ ػض٠ض ػثذ  ِٕرظش ل١ظ ٌط١ف ظاعُ ِؽّذ ؼغ١ٓ ظٙاد سٚاْ فشغ غفشاْ ؼغ١ٓ ص٠ذاْ خٍف

 ٔش١ِٓ خاٌذ ػضخ تالي ظا٘ش ِؽّذ  ٚػذ ِش٠ُ عٍّاْ داٚد ؼغٓ ػذٔاْ ِؽغٓ ١ِغْٛ الٔا ػٍٟ ص١٘ش سؽ١ذ ػٍٟ غع١ة ٠اع١ٓ فشغ غ١ذاء سصاق ػاظً

 ٔٛس عؼذ ِؽّذ ٠ٛعف ١٘صُ ٌط١ف ِصطفٝ اسواْ سؼ١ُ اٌذ٠ٓ غاصٞ خ١ًٍ ٔعُ ٌماء ػالء صاٌػ ِؽّذ وش٠ُ ٍِؽاْ خٍف لصٟ فاغّح أؼّذ فٙذ ؼغٓ

 ٘ثٗ ؼغٓ ِٙذٞ ؼغ١ٓ  ػثذ اٌؽغ١ٓ ِصطفٝ شاِش ظا٘ش ػٍٟ سؼ١ُ ٔذٜ ١ٌس ِإ٠ذ ػّاسج ٠اط ػثذ ػثاط فش٠ذ لّش فاغّح شا٠ش ػذٔاْ ِؽّٛد

 ٘ذٜ ِؽّذ ؼغ١ٓ ػٍٛاْ  ِصطفٝ ٔاصش ػٍٛاْ  ِاظذ ِؽغٓ ٔذٜ ِؽّذ عؼذْٚ ػثذهللا ػٍٟ فإاد ظٛاد ػثؼٛب واظُ فاغّح عاظذ اعّاػ١ً

 ٘ذ٠ً ظاتش ؼغْٛ ػٕاد  ِٙا ِؽّٛد ؽٙاب ؼ١ّذ ػثذهللا ؼّذ  ٔغش٠ٓ ِؽّذ ػثذاٌشصاق سؼّاْ غاصٞ ئعّاػ١ً وٛشش فاغّح ع١ٍّاْ ػثذ اؼّذ
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 (80)االول مسائي  -(61)الثاني/صباحي  -( 9االول صباحي )  -( 61العدد الكمي ) ة االسالمية        قسم عموم القرآن والتربي         

 الثاني/صباحي االول مسائي الثاني/صباحي االول مسائي الثاني/صباحي االول/صباحي

 ػٍٟ صافٟ ػثذ  ؼغٓ ظٛاد واظُ خع١ش ص٘شاء ػثذ اٌشؼّٓ ؽذ٘اْ أِأٟ ِؽّذ ػٍٟ غص١ة اسواْ ػثذ ظا٠ًِاعش  االء ٘ذ٠ً ػادي ؽالي خٍف

 ػثذ هللا ؼغ١ٓ ا٠ٕٗ ؼغ١ٓ ؼاصَ ظاعُ ؼغ١ٓ ص٘شاء عؼذ ص٠ذ عٍّاْ أ١ِش ػٍٟ ِؽّذ اعشاء ٠ٛعف اؼّذ ػثاط اؼّذ ٕ٘ذ صذاَ ظٛاد واظُ

 ػذٔاْ خاٌذ ؼغ١ٓ ؼغ١ٓ لاعُ غاصٞ ظّؼح ص٘شاء فٛصٞ ِؽّذ ؽىش أرصاس ؼغٓ ػٍٟ شا٠ش ػث١ذ اوشَ ٠ٛعف ؼث١ة ٌفرح اؼّذ ٚد٠اْ وّاي ؼغ١ٓ ػثاط

 ػٍٟ واظُ خ١ًٍ ؼّذٖ ظذٚع ظاتش ؼغٓ ص٠ٕة ؼى١ُ اتشا١ُ٘ ٠اع١ٓ أٛاس ِمذاد واظُ خع١ش ا٠الف غاٌة غٗ ػثذهللا أسواْ ١ٌٚذ غاٌة ِؽّذ ٌط١ف

 ِخٍف ػثذ صاٌػ ؼٛساء ِؽّذ ػثذ داٚد ص٠ٕة ِٕٙا ػّشاْ ظ١ًّ أٛس ظثاس ػثذ هللا ر٠اب ا٠ّٓ ٔاظُ ػثذ اٌعثاس ادُ٘ ٠اعش ػٍٟ ػثذ هللا ِٕصٛس

 ١ٌٚذ ؼاِذ ؼغٓ خاٌذ ِٙٛط ٚ٘اب  ػثاط ِاصْ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ آ٠اخ ػٍٟ ػثذ اٌّؽغٓ ذؽغ١ٓ ؼغ١ٓ ػثاط ؼغٓ اعشاء ٠غشٜ ػادي ؼغٓ خ١ّظ

 ػادي ؽؼالْ س١ِط دػاء اٌخاٌك عاٌُ ِٕؼُ ػٍٟ ػثذ واًِ ػىٍح ػث١ذ ئ٠الف ٘اؽُصذاَ  ؼغ١ٓ خاٌذ ػثذ اٌخاٌك اعشاء ٠ٛعف ٔضاس فخشٞ ؼغٓ

 ِؽّذ ؼغ١ٓ ؼّضٖ دالي ػثذ اٌغالَ ؼّضج ؼغٓ  ػثذ اٌعثاس ِؽّذ ا٠ّٓ ِؽّٛد ؼّذ ػثذ هللا  دس٠ذ ػثذ اٌشؼّٓ ؼغٓ اعشاء ٠ٛعف ٠ؼمٛب اؼّذ ظاعُ

 ؼغٓ ِؽّٛد ؼغ١ٓ د١ٔا هللا ؼاصَ ػثذ اٌؽغٓ  ػثذ غاٌة ػثذ اٌشظا واظُ أ٠ٗ غاسق اتشا١ُ٘ ِطؾش سٜٚ واظُ وش٠ُ ؼغ١ٓ اعشاء ٠ٛعف ٠ؼمٛب ِٙذٞ

 خع١ش ػثاط اؼّذ اؼّذ
 

 فاسط ػض٠ض عٍّاْ سافذ اٌٍّه عاٌُ ٘ادٞ ػثذ ػثذ غالي ؼاِذ خ١ًٍ ذّاسا ػثذ اٌعثاس اتشا١ُ٘ سٚاء ساؽذ ػض٠ض اعشاء
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 (06) الثاني/مسائي -(81) االول مسائي –( 66) الرابع  -( 78العدد الكمي )  ية االسالمية               قسم عموم القرآن والترب
 الرابع الثاني/مسائي الرابع االول مسائي الرابع االول مسائي الرابع االول مسائي

 د٠أا عؼذْٚ ػٍٟ ؼّذ اؼّذ ِؽعٛب ؼغ١ٓ  ذثاسن ٔٛسٞ ػثٛد  ظاعُ ػثذ اؼّذ ٚعٓ ئ٠الف ػٍٟ ؼغ١ٓ  ؼاذُ ػثذ اال١ِش  ِؽّذ االء غاٌة ظؼفش ِع١ذ أعذ ظأٟ ػٍٟ

 د٠أح ػثذ ِؽّذ ع١ّػ اؼّذ ِؽّذ واظُ ِؽّذ ذٙأٟ ِؽّذ ؽىش  واظُ ؼ١ّذ ظشاد ٚفاء أ٠ٗ ئتشا١ُ٘ ػٍٟ ِٕذ٠ً ٔا٠ف اتشا١ُ٘ ِؽّذ اؼّذ ؼغ١ٓ ئعّاػ١ً  عؼذ ؼغ١ٓ اؼّذ ػٍٟ

 ساِٟ ظاعُ ِؽّذ اؼّذ ٠اع١ٓ خع١ش  ظٛاد فاظً اؼّذ ست١غ ؼغ١ٓ ِٛعٝ  اؼّذ ئ٠ٗ صادق ت١ٕاْ لاعُ ؼغٓ ؼغ١ٓ  ِصطفٝ اؼّذ ػادي ِؽّذ اؼّذ خ١ٍفح  ػثذهللا ػٍٟ

 ساِٟ ؽٙاب ؼّذ ئ٠الف ِٕٙذ صثؽٟ  ؼغٓ أسواْ ؼغ١ٓ ػٍٟ اؼّذ خ١ًٍ ئتشا١ُ٘  تاسق خاٌذ واًِ ِؽّذ عشِذ عاِٟ  ١ِظ اؼّذ ػذٔاْ سؼ١ُ  ٘زاي غٍة ػٍٟ ػ١ٍاء

 سعً عؼذ ِؽّذ ع١ّػ ترٛي اٌض٘شاء اؼّذ  ؼٕاْ اؼّذ سؽاد اؼّذ داٚد عٍّاْ واظُ تشاء تاعُ عؼذْٚ ظٛدخ واظُ  ١ِغاء أدُ٘ ػٍٟ ؼ١ّذ ِؽّٛد سؼّاْ اؼّذ  ػّش

 سل١ح  ستاغ صاٌػ اؼّذ تىش تٕذس وٕؼاْ ؼ١ذس ػثذ اٌؽغ١ٓ اؼّذ صاًِ ػثذ اٌمادس  تغّح أ٠اد ٘ادٞ عاٌُ ؼغٓ ٠ٚظ ػٍٟ ٔٛس ئعشاء ظّاي خ١ًٍ  ِع١ذ ِؽّٛد  ػّش

 سل١ٗ ظّؼٗ ؼ١ّذ ظاعُ عؼذ ظاعُ ِؽّذ خعش ٔؼّاْ داٚد اؼّذ صالغ اٌذ٠ٓ  تؾشٜ ِؽّٛد وش٠ُ  ػذٔاْ واًِ  ٔٛس إِٔٗ سؼّٓ ؼغ١ٓ  ِؽّذ ِؽّٛد  غ١س

 سٔا واظُ ؼغٓ ػثذهللا ظالء عاٌُ ؽٙاب اؼّذ دا١ٌا ؼ١ّذ ف١ٍػ ؼغٓ ػثاط اؼّذ ظاعُ اؼّذ تٍغُ لاعُ داٚد ؼغ١ٓ ِٙذٞ ِٛعٝ  ٘ادٞ أٔغاَ فائك ئتشا١ُ٘ ظٛاد ظٍٛب ٠ٛعف  فاغّح

 ػٍٛاْ خٍفسؤٜ ػٍٟ  ئعّاػ١ً ؼغٓ   ظّاي دالي ٠اع١ٓ ٔص١ف اؼّذ لاعُ داٚد عٍّاْ ت١ذاء فاظً ؽٙاب ؼّذ عٍّاْ صاٌػ ٚعاَ آ٠اخ غفٛس ػىٍح ػث١ذ ػثذ اٌؼثاط واظُ  ١ٌٕا
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 ( 66) الرابع -(08)الثاني/صباحي -(64الثاني/مسائي) -( 88العدد الكمي )          والتربية االسالمية  قسم عموم القرآن     
 الثاني/صباحي الرابع الثاني/مسائي الرابع الثاني/مسائي الرابع الثاني/مسائي

 ؼ١ّذ سؽ١ذ اؼّذ سا١ٔٗ ػث١ش ذؽغ١ٓ ػثذ خٍف ظٛاد ػٍٟ ؼغٓ ِؽّذ ؽزٜ ػثذ اٌىش٠ُ ػا٠ؼ ؽ١ّاء اؼّذ فش٘ٛد ِؽّذ داٚد عٍّاْ س٠ٚذٖ ؼغٓ ِؽّٛد داٚد عٍّاْ

 ػثذ اٌشؼّٓ صىثاْ  سل١ح ػث١ش فاظً ِؽّذ ػٍٛاْ سػذ واظُ ػٍٟ ِؽّذ صاتش٠ٓ ِؽّٛد خٍف صفاء خ١شٞ خاٌذ ٠ٛٔظ س٠ُ ػثذ اٌمادس ؼغ١ٓ ؼغ١ٓ فاخش ظثاس ِؽّٛد

 عٍّاْ ِؽّذ ػٍٟ سٔا ػزساء ٔؼّاْ واًِ ئتشا١ُ٘ ؽٙاب اؼّذ ػٍٟ ِؽّذ صاٌػ ٘ادٞ صاٌػ ػثذ هللا ِؽّٛد ػثذ هللا  صت١ذج عؼذٞ ؼغٓ ؼّضج ؽىش ؼغ١ٓ ػثذهللا

 ػٍٟ ؼّذ تاعُ سؤٜ ػٍٟ ؼغ١ٓ غائة ِصطفٝ ِطٍه ذشوٟ ِؽّذ ظؽٝ ؼغٓ ِؽّٛد اٌّٙذٞ ٔضاس ف١ٍػ  ػثذ ص٠ٕة سؼ١ُ غعثاْ ؼ١ذس ِؽّذ ػ١ذاْ خٍف

 ػثذ اٌشظا ػثاط  سؤٜ ػٍٟ ػذٔاْ ِؽّٛد خٍف لاعُ ِؽّذ ِصطفٝ ظؽٝ ؼ١ّش ف١صً اؼّذ ػثذ اٌشصاق ػٍٟ ص٠ٕة ػّاد ِؽّذ خعش عؼذٞ ػٍٟ ؼّٛدٞ

   ؼغاَ اٌذ٠ٓ غا٠ة ص٘شاء ػٍٟ لاعُ ػثذ األ١ِش ػثذ خ١ًٍ اؼّذ ػٍٟ ِمرذٜ ظؽٝ ستاغ ؼغٓ ؼ١ّذ ؼغٓ فاٌػ فضع ػٍٟ ععٝ ؼغ١ٓ ػٍٟ ػٕاد دا١ٌا ِمذاد واظُ ِٙذٞ

 صثاغ ػٍٟ  ص٘شاء ػٍٟ ل١ظ ١ِٙذٞ صاٌػ لاعُ ِؽّذ ١ِظ غاٌة خاٌذ ظاعُ غاسق ٔاظٟ ؼغٓ ػّش ععٝ صاٌػ ِؽّذ غٗ دػاء لادس ػذٔاْ ِؽّٛد

 صثؽٟ ظشاد ؼغٓ ص٘شاء ػّاد عالَ تذس ظاعُ ػثذ تذس وّش ٔٛس غٗ وش٠ُ غٗ ٠اع١ٓ فاسٚق ٘ادٞ صاٌػ ػّش ععٝ صثاغ ِؽغٓ سٔا ػاِش ظٛاد واظُ

 غاسق خٛسؽ١ذ ص٠اد ػّش ػٍٟ صاٌػ ِٙذٞ ٘ادٞ ظاعُ ٚعاَ ػاِش اؼّذ ؽىش ِؽّٛد داٚد عٍّاْ ٠ٛعف لائذ ععٝ ِؽّذ ػٍٟ ص٘شاء شائش ِؽّٛد ؽشلٟ

 ظٛاد واظُ ؽ١اي ص٠ٕة فاذٓ فاظً ؼغ١ٓ ػثاط ؼغ١ٓ خع١ش ٠اعش ػثذ اٌخاٌك ؼّذ ػ١ظ دؼاَ وش٠ُ ِؽّذ لث١ٍح عالَ عاِٟ اؼّذ ِصٕٝ فٙذ ؼ١ّذ عاسج

 ؼغ١ٓ ػثاط فاظً ص٠ٕة فاسٚق ػّش واًِ ِؽّذ ِؽّٛد عٍّاْ ٠ٛٔظ ػثذ اٌغراس ؼغٓ و١طاْ ِؽّذ سظا وشاس ع١ف ِؾؼاْ ِٛالْ ع١ف ؼاِذ واظُ ػٍٛاْ

 × فاغّح ِؽّذ ؼ١ّذ ػثذ ِع١ذ سؽ١ذ ظغاَ سا١ٔح ػثذ اٌٛدٚد سؼّاْ ؼ١ّذ ئتشا١ُ٘ ع١ٍّاْ ِؽّذ ؽزٜ ػثاط ِع١ذ ِشاد ×
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 (89) الرابع –( 41) الثاني/صباحي  -( 69العدد الكمي ) قسم عموم القرآن والتربية االسالمية                     
 الثاني/صباحي الرابع الثاني/صباحي الرابع الثاني/صباحي الرابع الثاني/صباحي

 اؼّذ فشؼاْ  ػّاس ٘اظش فاٌػ ذشوٟ ِظٍَٛ هللا ػاِش ػثذ  ػثذ ِصطفٝ ا٠اد ػثذ اٌعثاس ػثذ اٌمادس  ع١ّح ِؽّذِؽّذ ؼغ١ٓ خٍف  ؼّضج ػ٠ٛذ ػٍٟ ص٠ٕة

 ػٍٟ ؼغ١ٓ ػٍٟ ػّش ٘اؽُ ٚاعغ خ١ًٍ ئتشا١ُ٘ ػّاد ٘اذف  ػثذهللا ِمذاد ٌط١ف ٠اع١ٓ ئتشا١ُ٘ ؼ١ّذ اتشا١ُ٘  عٛالف ِؽّذ ؼ١ّذ ئتشا١ُ٘ خٍف عؼذ اؼّذ ظاعُ ص٠ٕة

 ؼّضج ؽىش  ػ١ٕاء ٘ذٜ ستاغ ؼغٓ ؼ١ّذ اٌؼظ١ُ صالغ داٚد  ػثذ ِٕرظش صوٟ ٔاصش ؼغ١ٓ ص٠ذ ؼغٓ ػٍٟ عٛالف ِؽّذ ػٍٟ ػثذ األ١ِش ػادي ػاؽٛس ػثذهللا عاسج

 ؼغ١ٓ ذٛف١ك  فاغّح ٘ذ٠ش ػٍٟ ِؽّٛد سؼ١ُ اؼّذ خع١ش ظ١ًّ ػث١ش ِٕزس ظٙاد ٠ٛعف ِؽّذ عاٌُ ِع١ذ ؽزٜ ِؽّذ ِصطفٝ ػٍٟ ػثذ ٔعُ ػثذ ػٍٟ عاسج

 ػذٔاْ ػطة  فاغّح ٚائً تاعُ ئتشا١ُ٘ ٔعُ صثاغ ف١ٍػ ػٍٛاْ ػث١ش ِٙا فاظً ػثاط ػثذ هللا اؼّذ ٔاصش ظاعُ ؽٙذ ِشاد غٕٟ ؼغ١ٓ ِطش فاظً ٔذٚ خ١ّظ ععا

 ِؽّٛد اؼّذ  فاغّح ِثاسن ٚالء عراس خع١ش ػثذ اٌٛ٘اب  ػصّاْ ١ِظ ِؾؼاْ ؼغٓ ػادي ٘اؽُ  ؽ١ّاء ِشذعٝ اؼّذ ظٙاد ظاعُ ئعّاػ١ً ِٙذٞ  ععٝ

 ػثاط فاظً  فاغّٗ ٌٚذاْ سؼّح هللا ِٙذٞ عالَ ٘ادٞ ِؽّٛد ػال ١ّٔش ٠ٛعف ظ١ًّ غٗ ٔاظُ ظؼفش  ظؽٝ ِشذعٝ أ٠اد سؽ١ذ ػٍٛاْ ظٛاد واظُ ِٙذٞ ععٝ

 ِؽّذ ِٛعٝ  فع١ٍح ٌٟٚ اٌذ٠ٓ ؼغٓ ػٍٟ اؼّذ ػٍٟ  ػال٘ٓ ٔٛس ٔاغك ػثذ اٌؼض٠ض ػثٛد فاظً ػثاط  ظشغاَ ِشٚاْ ػض٠ض ئتشا١ُ٘ ػٍٟ اؼّذ ؼغٓ ػٍٛاْ عشاض

 اد٠ة ظ١ًّ ِطٍه ِؽّذ ٠م١ٓ عالَ خٍف سؼ١ُ ؼغٓ وش٠ُ ظاعُ  ػٍٟ ٘اظش ص٠ذ عٍّاْ ِطش ظاعُ ِؽّذ ػثاط ِشٚج فإاد ِخ١ثش ٘ادٞ ػٍٟ ػثذهللا واظُ عشٚس

 ؼغ١ٓ ػٍٟ  ِؽّذ × ػذٔاْ ئعّاػ١ً  ػٍٟ ٘اظش ػٍٟ ؼغ١ٓ ظاعُ اٌؽغ١ٓ عاٌُ ػثٛد  ػثذ ِش٠ُ ػثذ هللا ٔعُ ػثذ هللا عاٌُ اتشا١ُ٘ تش٠ظ عشٜ

 
 



 (01(                     قاعة رقم )8109-8108جامعة ديالى                                               االمتحانات النهائية لمعام الدراسي )

                                      الثانيكمية العموم االسالمية                                                   الفصل الدراسي 

 (81) الثاني/صباحي -( 81العدد الكمي )قسم عموم القرآن والتربية االسالمية                     
 الصف الرابع الثاني/صباحي الثالث صباحي الثاني/صباحي

 اٌصأٟ/صثاؼٟ
 الصف الثامن

 ٕ٘ذ ٔعُ ػثذٞ  ٔاظُ اؼّذ  ٔغش٠ٓ  عراس ػٍٟ ؼغ١ٓ ِؽّذ
 

 ١ٌٚذ ٔض٘اْ دؼاَ  ٘اؽُ خٍف   ٔغ١ثح  فاسط ؼّذاْ ِؽّذ
 

 ٠غش ظثاس و١طاْ  غاٌة ِؽّذ  ٔٛس  عالَ ؼّذ ِؽّذ ِشاد
 

 ػّاد اعّاػ٠ً١ٛعف   ل١ظ ِض٘ش ؽىش ٔٛس  عؼذ هللا ظٙاد  ِش٠ُ
 

   ظاعُ ِٙذٞ  ٔٛسط  غاصٞ ؼغٓ فشض ِش٠ُ
 

   ف١صً ؼغٓ  ٔٛسط  تالش ؽاوش ِع١ذ ِٕاس
 

   ٔاظُ اؼّذ  ٔغش٠ٓ  عؼذ غأُ ١٘الْ ِٕٙذ
 

 ػٍٟ خ١ّظ ػثاط ٔثأ
 

 ٘اؽُ خٍف   ٔغ١ثح
 

 
 

 


