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اية خالد عبد اهلل عموان 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
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اية خميس ماجد حسن
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مقبول
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المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايناس عدنان احمد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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نتيجة مواد التحميل
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسن اسماعيل عمي حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية
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شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حمزة جواد شاكر محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حنين حميد عبد الحسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دانيا خميل عبد اهلل خميفة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رباب حسن خمف عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رحمة عدنان حاتم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رفل حسين رباح دايح

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رنا بشير عبد اهلل عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء عماد عمي حسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينه مثنى رفعت عزاوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سجى ابراهيم احمد عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سمية عبيد هالل سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سوسن حسين عمي طعمه

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شفاء حسين رباح دايح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهد عزيز شعالن ابراهيم

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صابرين محمود مراد عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

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 عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صفاء حسن صالح فيصل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضحى حسين احمد عبدول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80
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100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طارق مجيد عمي مصطفى

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طيبة طه فرمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح متوسط

جيد جداً
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صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طيبة يعرب قحطان خميل

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عائشة عمر عباس عمي  

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

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 عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عباس حسين عباس حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

ناجح مقبول

جيد

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عباس محسن عباس محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد الرحمن شاكر عمي كاظم

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عدوية عبد الخالق ابراهيم كرجي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي اياد محمود قدوري

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي عباس صحو ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

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 عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي محمد مطشر فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عهود عدنان عبد الجبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة عمي كنعان عصفور 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة فيصل عباس شمب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

قبس باسم متعب داود   

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

كهالن احمد شهاب احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

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 عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ليمى احمد عواد فميح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محاسن طه شمام فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد سعد عبد اهلل خضير

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمود محمد اسماعيل رخيس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مرتضى عمر سمطان مرشود

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مروة صباح نوري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم عبد الحافظ عبد اهلل عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

له دورثاني متوسط

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم نجيب كاظم جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى حسب اهلل حسن محمود

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى خمف عبد حبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى عمي عزاوي محيسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نجوى عبد الرحمن محمد خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نهى جالل حميد حبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور الهدى محمد كاظم لفتة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور جاسم محمد جسام

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور سعد محمد حسين   

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور عبد الرحمن عناد نصار

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور عدنان صبري محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه عبادات1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلوم قران4
مدخل شريعة5

حاسبات6

انكليزي7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نورس مخمص قاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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