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المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ريم ثاير سممان رشيد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

له دورثاني متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زهراء عالء زيدان خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زهراء ماجد مهدي حسين 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب عمر حبيب بكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة عامر مهدي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة عبد الكريم عبد الرسول كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سجى نزار اسماعيل محمود

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سكينة عمار احمد شكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سها سامي نايف عبد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سيف عبدالكريم ثابت

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

صابرين صالح عمي شامي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

طه عبداهلل سممان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبداهلل جالل ناجي مهدي 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبداهلل ساجد عبد الجبار احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عثمان ماهر محمود محمد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عذراء اياد سممان سميم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عذراء فاضل هادي محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

متوسط

جيد

ناجح مقبول

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي عباس فاضل عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي غازي حسن خمف

المواد المستوفي بها

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غادة حمد اسماعيل ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

متوسط

ضعيف

له دورثاني متوسط

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة حمزة عزيز حسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة فيصل عباس شمب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة مؤيد مجيد اسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ماجد اوسام ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد حسن عبدالرزاق

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

له دورثاني  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد حمير عبدالحميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

ضعيف

له دورثاني متوسط

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

متوسط

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد سالم محمد داود

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد فالح عيسى عناد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم ثامر موسى نعمت

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم زيد ورور نعمه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم عبد نصيف جسام 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

له دورثاني

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مسمم عقيل ابراهيم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مدخل ادراسة العقيدة1

مدخل لدراسة الفكر2

اديان وضعية3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم النفس التربوي4
النحو5

السيرة النبوية6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

مقبول

ناجح مقبول

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مموك عيسى عمران عيسى
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