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التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7 نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

بلسم عامر رشيد
التقدير

جيد

ناجح 

السنة األولى

تبارك سعدون سرحان محمود

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائية

                   



    

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

جوالن جواد كاظم كريم
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

السنة األولى

حسن حسين وحيد حسن
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

                   



    

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

السنة األولى

حسن هاني محمد عبد الوزني
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

كلية العلوم االسالمية

حسن عدنان ازك علوان
التقدير

جيد جداً

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

حسين علي حسب اهلل نعمان
التقدير

جيد جداً

جيد جداً

حسين حيدر محمود خليل
التقدير

جيد

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح 

التقدير

جيد جداً

ناجح 

مبارك لكم النجاح

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

                   



    

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

حسين عماد عبدالرحمن سلمان
التقدير

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

التقدير

ضعيف

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

حسين هاشم محمد عباس
التقدير

جيد

ناجح 

ضعيف

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

مكمل 

ضعيف

ضعيف

                   



    

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

حمزة شاكر محمود سلمان
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

حنين عبد اهلل ابراهيم دلف

التقدير

جيد جداً

أمتياز

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

                   



    

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4

ختام ناظم سامي دع دوش
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

السنة األولى

حيدر سعدون عواد
التقدير

ضعيف

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

كلية العلوم االسالمية

مكمل 

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

السنة األولى

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

                   



    

حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

دعاء عماد حاجم سلطان
التقدير

جيد

أمتياز

السنة األولى

ناجح جيد جداً

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

السنة األولى

داود علي داود سلمان
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

كلية العلوم االسالمية

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4
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نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

دالل سلمان حسن
التقدير

كلية العلوم االسالمية

دعاء نصير سعد ردام
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

ناجح 

التقدير

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز
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السيرة النبوية3
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التالوة والحفظ5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5
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علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6
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الدور االولصباحي

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

رانيه اسماعيل خليل نجم
التقدير

جيد جداً

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

مبارك لكم النجاح

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

جيد جداً

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

مكمل 

                   



    

أاسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6
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0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

رسل اركان حسين فرحان
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

رحمه خضير عباس كايم
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير
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تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

رفعه ياسر يوسف محمد
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

السنة األولى

رسل علي حسب اهلل نعمان
التقدير

جيد جداً

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6
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أاسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

مبارك لكم النجاح

التقدير

متوسط

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

مبارك لكم النجاح

ناجح 

رؤى احمد عبيد حمادي

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

السنة األولى

السنة األولى

رنا حامد سلمان حسين
التقدير

جيد

ناجح 

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

أمتياز
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النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

رويدة ايوب خليل سعيد
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

رؤى منذر ابراهيم عداي
التقدير

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح 

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5
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النحو1
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ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

السنة األولى

سعيد احمد سعيد طه
التقدير

جيد

ناجح 

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

الدور االولصباحي

أاسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

التقدير

ضعيف

التقدير

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

مكمل 

جيد جداً

جيد جداً

سكينة عماد احمد شكر

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

سلمى سالم شمس مهيدي
التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

فاطمة اياد ناصر محمد
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح 

جيد جداً

                   



    

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية
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الدور االولصباحي

أاسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة األولى

0

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية
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الدور االولصباحي

أاسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

0
التقدير

التقدير

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة األولى

التقدير

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

                   



    

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

                   



    

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

                   



    

حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التقدير

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

التقدير

التقدير

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولى

                   



    

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التقدير

                   



    

أاسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

0
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

0
التقدير

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

كلية العلوم االسالمية

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولى

0

نتيجة مواد التحميل

التقدير

                   



    

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التقدير

السنة األولى

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة األولى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

                   



    

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب101

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب102

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

                   



    

النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب103

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب104

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

0
التقدير

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب105

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب106

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

التقدير

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب107

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب108

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

                   



    

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب109

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب110

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

0
التقدير

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب111

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب112

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولى

0

التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب113

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

0
التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

الدور االولصباحي

أاسم الطالب114

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب115

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة األولى

التقدير

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب116

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب117

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

نتيجة مواد التحميل

التقدير

                   



    

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب118

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب119

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

0
التقدير

جامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب120

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب121

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

السنة األولى

0
التقدير

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب122

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب123

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

0
التقدير

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب124

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب125

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

                   



    

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب126

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب127

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

السنة األولى

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب128

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب129

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة األولى

0
التقدير

نتائج االمتحانات النهائية

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

                   



    

حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب130

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب131

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

0
التقدير

السنة األولى

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولىكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب132

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب133

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

0
كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة األولى

السنة األولى

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس7

اللغة االنكليزية8

المواد المستوفي بهاالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
النحو1

الصرف2

السيرة النبوية3

مدخل إلى علم التفسير4

التالوة والحفظ5

التقديرالمادةالحاسوب6

0أسس التربية7

0الديمقراطية8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباحي

أاسم الطالب134

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولأخالق القرآن4
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