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التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شيمو كمال محمود سممان

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شيرين سممان صالح ميدي

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 بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

صالح صاحب صالح حبيب

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عالية عمي عبد المطيف عدوان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد الرحمن سعد شكر 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

متوسط

مقبول

ناجح متوسط

متوسط

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبداهلل عدنان لطيف جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبير امير عبد عطية

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبير فرحان عبد ىندي

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 بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عال احمد يعقوب صالح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي حميد عمي محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

متوسط

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي سممان حميد صفوك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي عبد السالم محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي فيصل غازي حسين

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمر احمد شكر محمود

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 بيا

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني أمتياز

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غدير فالح عبد اهلل محسن

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غزوان فتيخان مزعل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني مقبول

مقبول

التقدير

متوسط

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غفران عامر جياد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد

ناجح متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمو الزىراء عبد الكريم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمو صادق عمران موسى

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فيحاء جعفر عبد محل

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 بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد

له دورثاني جيد

ضعيف

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فيصل حافظ عبد اهلل محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

قبس عمي عبد اهلل عداي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

قيصر ثاير محمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

لمياء كامل غفوري ابراىيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محسن ىادي ابراىيم سممان

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد رافع موسى جعفر

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 بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد سامي عبد عبود

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد عبد اهلل داود سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد يوسف جميل طو

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

متوسط

متوسط

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مرتضى عمي حسين عموان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مرتضى ىالل وذاح سمطان 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مروان حسن عطية سعيد

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 بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح متوسط

متوسط



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم ابراىيم جاسم محمد 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم عبد الستار جبار 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

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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صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى احمد رزوقي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني متوسط

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى جاسم محمد عبد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ميا أحمد خميس عويد

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مودة محمد رشيد عبد عمي 

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 بيا

                                              

جيد جداً

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ناردين سممان صالح عياش

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نبأ حاتم ىادي حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نبراس حسن جاسم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

متوسط

مقبول

ناجح مقبول

مقبول

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نجوى اسماعيل حميد ثني

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نيى طو عمي حسين

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نوال مطر وفر حالوب

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 بيا

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز
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صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور احمد حامد جمعو 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور سعد حميد وادي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىاجر رياض سطوان حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىالة عدنان محي خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىبة خميل ابراىيم عبد الحميد

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىدى روكان حسين محمد

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 بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7
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90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىدى عقيل حسين محمود

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىدى نزىان عبد اهلل باش 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىند ىادي رشيد خميس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىوازن ثامر رشيد احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7
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110
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىيفاء ىيالن خمف حسن

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

وائل جاسم شياب 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 بيا
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ياسمين عبد الرسول حسين رحمن

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

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 بيا
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6

النبوات- علم كالم 7
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التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
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التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية
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المواد المستوفي بيا
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

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 بيا
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5

علم المعاني- بالغة 6
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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التالوة والحفظ1

طرائق تدريس2

فقه معامالت3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةفكر اسالمي معاصر4
حديث تحليلي5
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التالوة والحفظ1
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بيا
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية
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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 بيا

                                              


