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  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

أحمد ياسين جاسم محمد
التقدير

ضعيف

له دورثاني 

الكورس االولالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

ضعيف

أمتياز

جيد

له دورثاني جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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باسم عبد الرحمن صالح مهدي

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
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المواد المستوفي بهاأمتياز
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 اختيار الدور والكورس
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التقدير

متوسط

مقبول
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حسام يحيى ياسين عمي
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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جيد
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المواد المستوفي بهاجيد جداً
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المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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أمتياز

متوسط

له دورثاني جيد

متوسط
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أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شهد عبد الرضا امير حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد

أمتياز

جيد

له دورثاني جيد جداً

جيد

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد جداً

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

طه ياسين جاسم محمد

المالحظات
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عباس رحمن عمي محمود

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

متوسط

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

عبد الرحمن خضير ابراهيم جوير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد خالد محمد حمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد محسن جهف برغال

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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مسائياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم محمد أحمد عبد اهلل درويش

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى احمد محمود 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 بهاجيد

                                              

أمتياز

متوسط

ناجح جيد جداً

مقبول
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

متوسط

ناجح جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى عبد العزيز جمال جمعة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نهى عصام ايوب محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

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

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور طه ياسين جواد حامض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور فاضل جاسم لطيف رزوقي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

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 بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8
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110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

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 بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

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

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

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 بها

                                              

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 بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

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 بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

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 بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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