
 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ابتدام ثعبان علي ميدي

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

االء سالم حمادي غريب
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

 اختيار الدور والكورس





 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ادىم حدام زيدان  خلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

احمد اسماعيل جاسم دمحم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب5

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

أسماء ثامر سلمان دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اسامة صالح علي 
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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 الطالب8

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

أية جالس عبد عبدهللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

اسيا كمال علي فليح 
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صباحياسم الطالب9

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

حنين ابراهيم محمهد حدن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

تياني ىيثم محمهد مجيد
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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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

خديجة روكان ابراهيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

حنين جبار غذيم ناصر
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صباحياسم الطالب13

 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 الطالب14

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دالل مجيد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دعاء حميد رشيد علي
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صباحياسم الطالب15

 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 الطالب16

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ديانا جمال سعد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دمهع ناصر محدن علكو
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صباحياسم الطالب17

 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 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ذكرى قاسم صادق بكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ديانا ياسر جاسم عباس



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رقية حدين صالح عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رغدة عبد المنعم جياد شالهخ   



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رندة حامد اسماعيل حدين 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

رفل قيس عباس



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زبيدة عبدهللا خليفة حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ريام صالح ميدي وفي



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زىراء حدين عناد يعقهب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زىراء تحدين كاظم



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زىراء مجيد فاضل احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زىراء علي عبد حدين



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زينة ماجد محدن نجرس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

زينب رياض حدين جميل



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سرى لؤي أبراهيم فرمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سبأ عبدالدتار عناد خلف



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سماح عباس رشيد حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سلمى عبد المعين عايش



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

شذى دمحم يعقهب خليل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سيف سعيد عبد فياض



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

شيماء صادق علي محدن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

شفاء عله عيدى عليهي



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

طيبة جاسم كاظم جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

متوسط

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

صفا دمحم خليل صافي



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عباس مدلهل عبد الحدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عاتكة فيرل علهان يهسف



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عبد هللا مزىر ميدي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عبد هللا دمحم حدين عباس



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عبير شالل غانم ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عبدالرحمن ابراهيم حميد 



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

علي عبد اللطيف احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عزيزه عامر نايف حمد



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

علي نجم ىاشم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

علي عماد فتاح



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

علياء احمد محمهد عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

علي نياد ميدي عبد



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

غفران دمحم ناصر دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

عمر سمير عزيز احمد



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

فرقان حامد زيدان خليفة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

فاطمة صادق كاظم داوود



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

فريال اركان مطذر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

فرقد عبد العزيز سعهد ريعان



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ماىر دمحم ناصرحدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

قدس رباح لفتة عبدهللا



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مريم جمال فخري علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

دمحم حدن احمد يهنس



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مرطفى صكبان سلمان يعقهب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مريم يهسف جاسم دمحم



 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ندى علي محجهب حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

مرطفى دلف ابراهيم جهاد
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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

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهر جمال  جليل خليل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نغم حدين خليل ابراهيم
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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

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهر ميدي دمحم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

نهر كاظم خهرشيد
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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

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

هبة حامد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ىاجر علي صالح عباس
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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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ىندة ىزبر عهاد حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ىند احمد شياب سلمان  
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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

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

وسام حدن أمين ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

ورود رعد شمدي عبدهللا
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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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيامتوسط
جيد

                                              

متوسط

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

سيف سعدون احمد
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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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0
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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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم الاسلامية

0
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صباحياسم الطالب83

 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 الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3
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