
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

االء شهاب حران
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

االء عمي حطهدي عمي

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

 اختيار الدور والكورس
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صباحياسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ابرار داود سمطان ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اسراء اسعد عباس عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اكرام عمي وحيد احطد

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

امل نادر عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

امير نصير عبدالجبار خضير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

انفال طالل عبد الستار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

انهار داود سمطان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اية عباس خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اية ماجد احطد 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اية مصطفى  طه 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اية هشام محطهد 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ايالف حطيد ابراهيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

بركات سعد طمب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

بيداء ناظم حطدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
أمتياز
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

تبارك كريم حسين 

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

جظان حاجم اسطاعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

جظان خمف جطيل

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

خطائل خالد غيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

حارث ماجد عباس عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

داليا مظعم كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دعاء حسين احطد صالح

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دعاء مزاحم ذياب خطيس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رجاء حسن عمي مانع 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رسل سمطان داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رسل دمحم حطيد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رنا سعد عبد الرزاق

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رواء صالح مهدي فميح

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زهراء ستار عبد الحسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زهراء قيصر جياد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

 زيظب وسام نجم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سارة بكر كريم صالح 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سارة صالح مهدي محطهد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سارة فيصل غازي 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سجى جاسم ابراهيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سجى عالء الدين جاسم 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سعاد جاسم دمحم جطيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

شهد سمطان سعدون

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

متوسط

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

صدام حسيب محطهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

صفا  عباس شظيار فارس

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

صفاء سعدي كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عذراء احطد حكيم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عبدهللا حسن احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عمي حسين تايه مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عمي داود سالم احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عمي مجيد ابراهيم كاظم

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

غادة عبد الرزاق عبهد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

غسق نزهان عزاوي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

فاططة ثامر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

فائزة صبحي حسين عمهان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ليا عدنان حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ليمى شاكر حطهدي عمي

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دمحم ماكن وسطي مزعل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مروة لقطان عمي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مريم باسم جاسم احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مريم سبع عزت احطد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مريم دمحم عبدالصطد جهامير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مصطفى عمي حسين عمي

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نبأ اكرم دمحم محطهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نبأ دمحم جاسم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ندى ابراهيم دمحم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهى احطد هادي حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهر خالد عبدالحطيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهر قاسم سالم 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهرهان عمي زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد
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صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

هاجر حسين جاسم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

هشام نجيب رفيع ياس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

هدى يحيى هادي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

هدير غازي نصيف 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
أمتياز
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صباحياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

هظاء عمي رجاء

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ياسين هاني فهزي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد
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صباحياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

يسرى عطار لطيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

يهسف خالد عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها
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صباحياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها
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صباحياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةقواعد فقهية4
نظم اسالمية5

اسس تربية6

تفسير آيات احكام7

بالغة8

منهج بحث فقهي9

100

110

120

التقديرالمادة
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