
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

االء ياسر عبد جامل
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد يوسف احمد عباس

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

 اختيار الدور والكورس
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صباخياسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد يوسف حبيب لفتة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

جيد جداً

مقبول

عباس. د.أ/أصول الفقهناجح قرار متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح قرار جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

أركان طالب طو عبداهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز
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صباخياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

اسراء حسين عباس حسن

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

اسراء خالد عبد الخالق 

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 بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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صباخياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

اسراء راشد عزيز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

اسراء عبد الرحمن حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

اسراء كاظم كريم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

أماني عبد الرحمن شدىان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

أمير سعد زيد سممان

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

انتصار فوزي محمد شكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد

مقبول
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صباخياسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

انوار حكيم ابراىيم ياسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

انور مينا عمران جميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

آيات مازن خميل ابراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

إيالف كامل عكمة عبيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ايمن عبد الجبار محمد 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

أيو طالب عبد الرضا كاظم

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 بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

تمارا طالل حامد خميل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حسن عمي صافي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

متوسط

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حسين عبد اهلل حسين اينو

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حسين عدنان خالد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حمده عمي كاظم خميل 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حوراء مخمف عبد صالح

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 بياجيد
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

عماد. د.أ/تفسيرايات االحكامناجح قرار جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

خالد وليد حامد حسن

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

دعاء عادل شعالن رميض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

دالل محمد حسين حمزه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

دنيا حسن محمود حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رافد فارس عزيز سممان

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

مقبول

عباس. د.أ/أصول الفقهناجح قرار جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح قرار جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رانية مجيد رشيد جسام

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 بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رانيو حميد رشيد احمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رقية عبد الرحمن صكبان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رنا سممان محمد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

متوسط

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رؤى باسم عمي حمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رؤى عبد الرضا عباس 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زىراء حسام الدين غايب 

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 بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زىراء صباح عمي إسماعيل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زياد طارق خورشيد ديوان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زينب جواد كاظم شيال 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زينب حسين عباس فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زينب حمزة عويد عمي

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زينب سعد احمد جاسم

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 بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً
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صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سارة عادل عاشور عبداهلل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سارة نجم عبد عمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سجا فاضل ندو خميس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

ضعيف

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سجاد حسن كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياضعيف
ضعيف
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صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سجى إسماعيل ميدي 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سجى جواد كاظم ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد

أمتياز
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صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سراج احمد حسن عموان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سرور عمي عبداهلل كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سرى سالم ابراىيم بريس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سمية عبد القادر عبطان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سوالف حميد ابراىيم 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سوالف زيد حسن 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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

شذى سالم مجيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

شيد احمد ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

شيماء عادل ىاشم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ضحى ناظم جعفر عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ضرغام فاضل عباس 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عباس جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبد الحسين سالم عبود

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبد العظيم صالح داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

مقبول

عباس. د.أ/أصول الفقهناجح قرار متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح قرار متوسط

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

مقبول

ناجح قرار جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل عامر عبد الحسين 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

فاطمة. م.م/النحوناجح قرار جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبداهلل عماد ىاتف عبود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبير احمد خضير جميل

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبير صباح فميح عموان

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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عثمان عبد الوىاب احمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عال سالم ىادي محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عالىن احمد عمي مرشود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمي احمد محمود عيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمي حسن كريم جاسم 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمي عدنان إسماعيل

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 بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

ناجح متوسط

أمتياز
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صباخياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمار احمد فرحان خميفة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمر عمي حسين عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عيناء حمزة شكر محمود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

فاطمة حسين توفيق 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز
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صباخياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

فاطمة عدنان عطب

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

فاطمة محمود احمد شاكر

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 بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

فاطمو عباس فاضل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

فضيمة محمد موسى  

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد اديب جميل مطمك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد حسين عمي منصور 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد ستار عمي حسين

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد فارس حمدان

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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

مراد سالم حمد محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

مريم سعد اهلل جياد روان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

مريم غازي حسن فرج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

منار باقر شاكر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ميند سعد غانم ىيالن

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

مقبول

عباس. د.أ/أصول الفقهناجح قرار جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح قرار متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نبأ عمي خميس عباس

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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نجم الدين عبد اهلل فاضل 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نرجس ميدي مجيد جابر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نسرين ناظم احمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نسيبة ىاشم خمف رحيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز
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صباخياسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نور طالب محمد منصور

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نور قيس مزىر شكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نورس جاسم ميدي 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نورس فيصل حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

تحميل جيد جداً

جيد جداً

التقدير

ضعيف

جيد           فاطمة. م.م/النحوتحميل

أمتياز

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ىند نجم عبدي إبراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

وليد نزىان دحام جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

يسر جبار كيطان مبارك

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

يوسف عماد اسماعيل

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 بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب120

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

محسن. م.م/  علوم الحديث2

شفاء. د.م.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7
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قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية
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المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات
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محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7
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م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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المواد المستوفي بيا
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المالحظات
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محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9
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التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية
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محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمشتاق. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9
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التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية
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المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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محمد عباس.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

صباح. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

عمر . د.م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9
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التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات
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