
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

احسج صالح سالؼ فخحان

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

االء كاعؼ احسج سمسان
التقدير

أمتياز

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

 اختيار الدور والكورس
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صباحياسؼ الظالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80
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100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

احسج مالػ سعؾد فيرل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

احسج عادل احسج عحوب
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صباحياسؼ الظالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

اسساء حسدة مظذخ احسج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

اسخاء مجيج ابخاهيؼ خميل
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صباحياسؼ الظالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

انعام طالل عبج يعكؾب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

اسساء ىاشؼ محسؾد دمحم
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الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

بمدؼ ستار جبار مجيج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

اية رائج ابخاهيؼ حديؽ
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صباحياسؼ الظالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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90

100

110

120

التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

جشان خالج قادر ابخاهيؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

تسيؼ طالب حدؾن عبج
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صباحياسؼ الظالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80
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100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

حديؽ صفاء الجيؽ عاىخ حدؽ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح مقبول

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

حديؽ احسج عبج هللا



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

حشيؽ خالج عبج عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

حشيؽ جاسؼ دمحم عباس
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صباحياسؼ الظالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80
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100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ختام خزيخ حدؽ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

حشيؽ رجاء محدؽ مجيج



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح مقبول

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

راية نؾري ستار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

دانيو ليث جبار حسيج



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

رسل ثائخ عبج اليادي دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

رزاق ابخاهيؼ يؾسف اسساعيل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

رسل مدىخ سمسان عبؾد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

رسل عسار خميل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

رنجه دمحم خميل لفتة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

رشا حسيج عبج هللا دمحم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زمؽ جاسؼ دمحم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ريام حدؽ عمي نريف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زىخاء طارق عبجهللا طو

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زىخاء رعج ابخاهيؼ عبج هللا



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زىخاء عيدى عميؾي رميض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زىخاء عادل شاكخ نعست



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زىخاء ىاشؼ مظذخ عؾدة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زىخاء ىادي حدؽ دمحم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشب عمي جعفخ مجيج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشب حسيج فخخ جحيل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشب قحظان مديج وىيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشب قاسؼ مجيخ خميفة



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشة باسؼ ضسج شظب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشب ياسيؽ كاعؼ عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

ضعيف

له دورثاني ضعيف

جيد جداً

التقدير

أمتياز

له دورثاني  مقبول

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

سحخ صباح غازي طعان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

زيشة طالل دمحم سسيؽ



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

شيخيؽ احسج عمي سمسان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

سؾسؽ دمحم حدؽ فميح



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ضحى عمي حديؽ ميجي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

صفا عباس صالح ىادي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عبج العغيؼ احسج قراب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

مقبول

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ضحى ىيثؼ حبيب شالل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عبج الؾاحج حدؽ صالح عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عبج السجيج سامي مظيؽ دمحم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عال عبج القيار عجنان مالػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عبجهللا مال هللا عشاد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عمياء دمحم صادق ميجي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح مقبول

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

عمي عبج الدتار قادر هية



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

غيث خالج تؾفيق رميض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

غفخان عجنان حسج دمحم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

فاطسة محسؾد احسج رحيؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

فاطسة قجوري رزوقي ايؾب



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

دمحم مغفخ عبج هللا عظية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ماىخ عامخ خمف عمي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

مخيؼ وليج احسج نريف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

مخيؼ مؤيج ابخاهيؼ جؾاد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

مشى عسخ ابخاهيؼ عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

مرظفى عادل عبج الخضا



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

نبأ جبار سخحان ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

مؾاىب مغيخ عبجال عمي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ندخيؽ احسج عمي حبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

نجؾى ناجي خسيذ عيال



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80
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100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

نؾر صفاء الجيؽ دمحم جاسؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

نيى قري خميل حسؾد
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صباحياسؼ الظالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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110
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ىادي ميجي حاتؼ دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

نؾر عباس عبج االميخ عباس
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صباحياسؼ الظالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ىشج عبج الحسيج جمؾب ناصخ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

ىشاء عامخ مجيج عبجهللا



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0
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صباحياسؼ الظالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسؼ الظالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0
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صباحياسؼ الظالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0
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صباحياسؼ الظالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5
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80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسؼ الظالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0
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فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مؾاد قخار الكؾرس الثانيمؾاد قخار الكؾرس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السؾاد السدتؾفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

الاول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية

0


