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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حنين حسين خزعل عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسين عادل سعدون عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم 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

صباخياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

دعاء حسن عباس حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حوراء ميدي رشيد حميد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 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

صباخياسم الطالب20

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

دالل وسام محمود حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

دعاء مجيد حميد حسين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب21

 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

صباخياسم الطالب22

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رسالة كريم حسين خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ديانة عادل ميدي عبد اهلل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 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

صباخياسم الطالب24

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

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

زينب عمي توماز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

له دورثاني جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رفاه جواد كاظم حميد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 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

صباخياسم الطالب26

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زين العابدين جعفر  عمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زىراء طو خمف كشكول



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 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

صباخياسم الطالب28

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب عباس كاظم سبع

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب خزعل ىادي صالح



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 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

صباخياسم الطالب30

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سجاد حسن ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب محمد جاسم محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 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

صباخياسم الطالب32

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سياد مراد يعقوب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سجاد عباس خميفة عموان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 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

صباخياسم الطالب34

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شيد حسن عبد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شروق فراس واثق توفيق 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب35

 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

صباخياسم الطالب36

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

طارق روكان قيس ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شيماء فاضل رشيد عمي 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب37

 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

صباخياسم الطالب38

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد الرحمن عبد الكريم سممان  جميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عباس قاسم عبد الميدي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب39

 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

صباخياسم الطالب40

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل محمود عبد اهلل أحمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل محمد أحمد حسين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب41

 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

صباخياسم الطالب42

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي ميدي نجم سنين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

له دورثاني جيد

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  ضعيف

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد المييمن ثاير سامي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 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

صباخياسم الطالب44

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

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

غفران رمضان حسين صفوك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غادة مؤيد عدنان عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب45

 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

صباخياسم الطالب46

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة حميد عطية  فرحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غفران برىان عاصم كاظم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب47

 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

صباخياسم الطالب48

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة قاسم عباس سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة رمح موسى رحم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب49

 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

صباخياسم الطالب50

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ماجد سالم كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة يوسف صفر حسين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب51

 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

صباخياسم الطالب52

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مثنى منذر ىاني أحمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد جداً

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ماجدة محمد محمود ظاىر



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب53

 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

صباخياسم الطالب54

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد خضر بجاي مطرود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد باقر محمد عباس 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب55

 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

صباخياسم الطالب56

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد جداً

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد طالب سممان رحمن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد ساجد كاظم داود



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب57

 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

صباخياسم الطالب58

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مرتضى وادي رشيد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  أمتياز

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد عبد الوىاب نصيف جاسم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب59

 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

صباخياسم الطالب60

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم عباس محمود حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم حبيب عبد عمي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب61

 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

صباخياسم الطالب62

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى ظاري خميس عيال

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى شالل حسين طارش



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب63

 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

صباخياسم الطالب64

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مقتدى جمال فخري عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصعب ناطق سممان ياسين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب65

 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

صباخياسم الطالب66

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ميند حسين ىاشم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

منتظر طالب صادق محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب67

 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

صباخياسم الطالب68

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

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

نبأ محمد نصيف خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نايف بشير نايف  نعمان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب69

 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

صباخياسم الطالب70

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور كريم كرجي نصيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور سامي سعيد محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب71

 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

صباخياسم الطالب72

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىارون عبد القيار عمي عزيز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىاجر مازن داود سممان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب73

 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

صباخياسم الطالب74

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىدير أحمد عطا اهلل حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ىبة حيدر عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب75

 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

صباخياسم الطالب76

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

يحيى عثمان سالم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد 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

ىديل محمد عمي حسن
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  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



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب81

 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

صباخياسم الطالب82

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب83

 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

صباخياسم الطالب84

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب85

 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

صباخياسم الطالب86

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب87

 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

صباخياسم الطالب88

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب89

 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

صباخياسم الطالب90

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب91

 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

صباخياسم الطالب92

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب93

 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

صباخياسم الطالب94

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب95

 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

صباخياسم الطالب96

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب97

 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

صباخياسم الطالب98

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب99

 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

صباخياسم الطالب100

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب101

 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

صباخياسم الطالب102

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب103

 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

صباخياسم الطالب104

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب105

 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

صباخياسم الطالب106

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب107

 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

صباخياسم الطالب108

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب109

 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

صباخياسم الطالب110

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب111

 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

صباخياسم الطالب112

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب113

 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

صباخياسم الطالب114

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب115

 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

صباخياسم الطالب116

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب117

 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

صباخياسم الطالب118

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب119

 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

صباخياسم الطالب120

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب121

 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

صباخياسم الطالب122

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب123

 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

صباخياسم الطالب124

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب125

 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

صباخياسم الطالب126

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب127

 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

صباخياسم الطالب128

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب129

 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

صباخياسم الطالب130

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب131

 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

صباخياسم الطالب132

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب133

 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

صباخياسم الطالب134

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب135

 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

صباخياسم الطالب136

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب137

 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

صباخياسم الطالب138

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب139

 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

صباخياسم الطالب140

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب141

 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

صباخياسم الطالب142

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب143

 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

صباخياسم الطالب144

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب145

 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

صباخياسم الطالب146

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب147

 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

صباخياسم الطالب148

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب149

 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

صباخياسم الطالب150

 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 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

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0


