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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

االء سممان لطيف محمد
التقدير

جيد

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

االء عبدالرحمن حسن سعيد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
مقبول

                                              

مقبول

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

 اختيار الدور والكورس
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ابتهال جواد سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

ناجح

التقدير

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ابتهال شوكت مطمك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ابراهيم احمد ابراهيم احمد

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

احمد نوري كريم 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
متوسط

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اخالص هاشم مصطاف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ازهار عماد طه عبد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

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 الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسامة محمد محسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسراء جعفر كاظم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسراء عباس ذياب 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

أسيا خميل ابراهيم خمف 

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 بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسيل عماد راضي 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

افراح محمد عبد اهلل حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اكرم احمد اسماعيل خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

انصاف صالح جهاد كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

انفال رعد خنفر كاظم 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اية طالب نعمان داود

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 بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

مقبول

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اية محمد اسماعيل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

باسم رافع محمد هزاع

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
مقبول

                                              

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

باقر عبد اهلل ابراهيم صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

له دورثاني

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

براء عمي محمد جاسم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بمسم احمد جميل محمود

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

تبارك حسين هادي اسماعيل

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 بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

تبارك طه احمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

تمارة حامد اسماعيل حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسين فزع عباس جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ختام فاضل عمي حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

خطاب عدنان احمد

المواد المستوفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دعاء حميد 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 بهاجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دعاء عمار فيصل عبد اهلل 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دعاء محمد عمي مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

 رانية حازم محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رحاب محمد عزيز عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رسل جبار حسيب عموان 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رسل عادل حكيم حميد

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 بهاجيد
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رسل عصام غازي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رويدة احمد حسين حمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زبيدة مهند كاظم مشخال

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زمن ابراهيم احمد جاراهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زمن حسن مذري

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء رياض حامد ابراهيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء ستار مهدي 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء مفيد منعم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء يحيى حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
مقبول

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب خميل ابراهيم خميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب عباس داود ناصر

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب غانم عطية عباس

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 بهامتوسط
جيد

                                              

جيد جداً

مقبول

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب محمد كاظم نصار 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سارة اياد احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سارة رباح ناصر محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سارة عمر احمد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سبأ سممان جسام محمد

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سجى ستار يحيى عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سجى عباس فاضل حسين 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سهاد عدنان عموان عطية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سهى حامد حميد غريب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهد رضا عمي ساجت

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهد صفاء عمي حسن

المواد المستوفي بهاجيد
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهد عباس عيدان حمود

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 بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهد محمد عمي حسين 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهالء خالد خريسان لفتة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صادق قاسم ابراهيم مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضحى خضر عباس عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضحى هادي شاكر

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضياء فالح حنش عموان 

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 بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طيبة زيد مهجهج محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عائشة شهاب احمد وهيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عائشة سعد شكر محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

له دورثاني

التقدير

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عباس خضر تالي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عباس عمي عباس احمد

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عذراء خميل حميد مجيد

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 بهاجيد
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي صباح كاظم مظموم 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي عبد الجبار حسن عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

غفران حسين عمي ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

غفران فالح حسن محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة احمد كاظم عبد

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة جواد داود صالح 

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 بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة رشيد مجيد خمف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة عبد العالي داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

قمر هاشم عمي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

كميمة فؤاد عاصي شهاب 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمود أحمد محمد جاسم

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مرتضى حامد خزعل عموان 

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 بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى محمد عدنان عمي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نوار عامر حومد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هند فراس نوري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

وداد خمف محمود حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

يونس محمود المرسي

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100
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120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100
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120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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نحو3
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 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
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 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة أ/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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