
    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتيجة مواد التحميل

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

تأجيل / عذراء ىذام كيطان  
التقدير

التقدير

ناجح

مبارك لكم النجاح

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

عذراء ناصر حدهني 
التقدير

التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

السنة الثانية

عالوي عساد سكران
التقدير

ضعيف

مكمل 

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

عال غانم جهاد كاظم
التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

علي ثامر عزت
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

متوسط

مبارك لكم النجاح جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

علي اسساعيل محدن
التقدير

جيد

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

مقبول

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

علي ربيع احسد
التقدير

متوسط

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

علي عبد الرضا حسهد
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مقبول

جيد

جيد جداً

ناجح 

مبارك لكم النجاح

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

جاسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

علي عبد الدتار احسد
التقدير

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

علي فليح حدن محسهد
التقدير

متوسط

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

علي عبدالحدين عبد
التقدير

متوسط

ناجح 

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد

جيد جداً

متوسط

ناجح 

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

عيد وسسي عطاهللا جاسم
التقدير

جيد جداً

ناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

أمتياز

متوسط

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

علي مدين حدين رحيم
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4

السنة الثانية

غدق كريم كاظم ابراهيم
التقدير

جيد

مقبول

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

ناجح 

مبارك لكم النجاح

السنة الثانية

غادة عرام فرحان كذكهل
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

نتائج الامتحانات النهائية

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

فاطسة أحسد فيد حدن

جيد جداً

ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

ناجح 

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

فاطسة ثاير عدنان محسهد
التقدير

متوسط

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

                   



    

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

فاطسة ساجد اسساعيل فرمان
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

فاطسة رائد حسيد حدن
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

مقبول

أمتياز

جيد جداً

متوسط

ناجح 

                   



    

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

فاطسة طو عبد هللا حدين
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

فاطسة سليسان عبد احسد
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

التقدير

جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

                   



    

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

السنة الثانية

فاطسة عباس ضاري جاسم
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

فاطسو مشذر فيلم دمحم جهاد
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

فزاء دمحم عبدالحدن جابر 
التقدير

جيد

التقدير

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

متوسط

أمتياز

أمتياز

ناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

السنة الثانية

السنة الثانية

فردوس وليد فاضل عليهي
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

النا علي زىير رشيد
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

مقبول

جيد

التقدير

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

جيد

متوسط

جيد جداً

مقبول

ناجح 

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

قيس لطيف جاسم دمحم
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

                   



    

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

مبارك لكم النجاح

التقدير

أمتياز

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

لقاء عالء صالح دمحم
التقدير

متوسط

ناجح 

السنة الثانية

ليث مؤيد عسارة ياس

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

دمحم سعدون عبدهللا علي
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

دمحم عبدالرزاق رحسان سلسان 
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

متوسط

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب34

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

جيد

جيد جداً

مروان كشعان دحام فيد

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

السنة الثانية

مرتزى غالب اسساعيل
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

كلية العلوم الاسلامية

دمحم لؤي متعب مجيد 
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

                   



    

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مروة عبدالسشعم خليل يهسف
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مروة باسم دمحم يعقهب
التقدير

متوسط

متوسط

التقدير

جيد

التقدير

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

ناجح 

التقدير

متوسط

متوسط

ناجح 

ناجح 

مبارك لكم النجاح

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مريم حسيد رشيد حدين
التقدير

متوسط

ناجح 

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مروه ناصر مدعهد ابراهيم
التقدير

متوسط

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد

أمتياز

ناجح 

جيد

جيد

                   



    

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

مبارك لكم النجاح

التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

أمتياز

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

مرطفى اركان رحيم خسيس
التقدير

جيد

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مريم سلسان داود حدن 

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

مرطفى ثامر عبدالحدين خزير
التقدير

متوسط

ناجح 

التقدير

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد

السنة الثانية

السنة الثانية

مرطفى ناصر علهان
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

كلية العلوم الاسلامية

جيد جداً

جيد

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

ميدهن يحيى فليح حدن
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

كلية العلوم الاسلامية

جيد جداً

جيد جداً

ميا محسهد شياب حسيد
التقدير

جيد

التقدير

أمتياز

أمتياز

جيد

السنة الثانية

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح 

التقدير

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

مبارك لكم النجاح

                   



    

أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

نبأ سلسان تركي خيران
التقدير

جيد جداً

ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

نبأ حدين علهان مغير
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

جيد

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد

ناجح 

                   



    

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

نجاح حدن دمحم كاظم 
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

نبأ ميدي ناظم ميدي 
التقدير

جيد

ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

أمتياز

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

ندى لفتة عبدهللا علي
التقدير

جيد

ناجح 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

ندى علي ناصر 
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

مبارك لكم النجاح

التقدير

متوسط

التقدير

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

ناجح 

نهر إسساعيل خليل ابراهيم

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

السنة الثانية

السنة الثانية

نرمين خالد عزت بالل
التقدير

جيد

ناجح 

كلية العلوم الاسلامية

أمتياز

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

                   



    

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

هبو حدن ميدي حدين
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

أمتياز

جيد

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

نهر سعد دمحم 
التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

أمتياز

مبارك لكم النجاح

جيد

جيد

جيد جداً

مقبول

ناجح 

مقبول

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

ىديل جابر حدهن عشاد 
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

أمتياز

السنة الثانية

التقدير

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ىدى دمحم حدين علهان
التقدير

جيد

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

التقدير

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

جاسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

وديان كسال حدين عباس
التقدير

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

ىشد صدام جهاد كاظم
التقدير

متوسط

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

متوسط

ناجح 

ىديل عادل شالل خلف

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

مبارك لكم النجاح

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

جيد

ناجح 

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

ياسر علي عبد هللا مشرهر
التقدير

متوسط

نتيجة مواد التحميل

أمتياز

السنة الثانية

ناجح جيد جداً

التقدير

أمتياز

أمتياز

أمتياز

السنة الثانية

وليد طالب دمحم لطيف
التقدير

متوسط

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

يهسف نزار فخري حدن
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

يدرى عادل حدن خسيس
التقدير

جيد

ناجح 

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

جيد

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح 

التقدير

متوسط

ناجح 

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

يهسف يعقهب احسد جاسم
التقدير

متوسط

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

يهسف يعقهب ميدي سلسان
التقدير

جيد

ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد جداً

جيد

جيد

أمتياز

أمتياز

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

كلية العلوم الاسلامية

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

جيد

                   



    

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مرطفى عالء الدين عبد الكريم 
التقدير

ضعيف

مكمل 

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

ضعيف

ضعيف

ضعيف

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

مبارك لكم النجاح

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

جيد

جيد جداً

التقدير

                   



    

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التقدير

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

التقدير

التقدير

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

التقدير

السنة الثانية

0

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

0
التقدير

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب82

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

                   



    

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

0
التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

                   



    

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

التقدير

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

السنة الثانية

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

                   



    

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

0
التقدير

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

السنة الثانية

0

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

0
التقدير

التقدير

التقدير

السنة الثانية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

                   



    

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب101

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب102

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب103

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب104

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية كلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

0
التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

جاسم الطالب105

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب106

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب107

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

التقدير

التقدير

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب108

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب109

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التقدير

                   



    

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب110

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب111

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

                   



    

عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب112

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب113

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

0
التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

                   



    

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب114

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب115

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب116

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب117

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

التقدير

التقدير

                   



    

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب118

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب119

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

جامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب120

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب121

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب122

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب123

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب124

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب125

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

0
التقدير

التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب126

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب127

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 2020 / 2019للعام الدراسي

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0

التقدير

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب128

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب129

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب130

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

السنة الثانية

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

كلية العلوم الاسلامية

                   



    

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب131

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب132

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

0
التقدير

التقدير

التقدير

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب133

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب134

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

0

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

السنة الثانية

                   



    

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب135

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب136

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

                   



    

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب137

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب138

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

                   



    

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب139

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب140

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

0
التقدير

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب141

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب142

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

السنة الثانية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   



    

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب143

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب144

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم الاسلامية

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب145

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب146

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

نتائج الامتحانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

التقدير

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0

                   



    

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب147

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب148

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

كلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

0

نتيجة مواد التحميل

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

التقدير

                   



    

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب149

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولصباحي

جاسم الطالب150

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولدمحم سعدون .د/تالوة4
عمر هشام.د/علم نفس النمو5

م دمحم رشيد .م/اللغة االنكليزية6

د علي كنو.أ/علوم القران7

د جبار.أ/اصول التفسير8

السهاد السدتهفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

دمحم. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

0
التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم الاسلامية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

0
التقدير

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

                   


