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صباحياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة
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فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

احمد صالح سالم فرحان

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

االء كاظم احمد سممان
التقدير

أمتياز

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

 اختيار الدور والكورس
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نحو وصرف2

اصول فقه3
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مكتبة ومنهج بحث5
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حقوق انسان7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

احمد مالك سعود فيصل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

احمد عادل احمد عذوب
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

اسماء حمزة مطشر احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

اسراء مجيد ابراىيم خميل
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

انعام طالل عبد يعكوب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

اسماء ىاشم محمود محمد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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اصول فقه3
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مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

بمسم ستار جبار مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

اية رائد ابراىيم حسين
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

جنان خالد قادر ابراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

تميم طالب حسون عبد
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فقه1
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اصول فقه3
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

حسين صفاء الدين ظاىر حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

حسين احمد عبد اهلل
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اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
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تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

حنين خالد عبد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

حنين جاسم محمد عباس
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اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6
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الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ختام خضير حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

حنين رجاء محسن مجيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

راية نوري ستار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

دانيو ليث جبار حميد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

رسل ثائر عبد اليادي محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

له دورثاني

التقدير

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

رزاق ابراىيم يوسف اسماعيل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

رسل مزىر سممان عبود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

رسل عمار خميل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

رنده محمد خميل لفتة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

رشا حميد عبد اهلل محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زمن جاسم محمد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ريام حسن عمي نصيف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زىراء طارق عبداهلل طو

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

له دورثاني

التقدير

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زىراء رعد ابراىيم عبد اهلل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زىراء عيسى عميوي رميض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زىراء عادل شاكر نعمت



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زىراء ىاشم مطشر عودة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زىراء ىادي حسن محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينب عمي جعفر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينب حميد فخر جحيل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينب قحطان مزيد وىيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينب قاسم مدير خميفة



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينة باسم ضمد شطب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينب ياسين كاظم عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

سحر صباح غازي طعان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

له دورثاني

التقدير

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

زينة طالل محمد سمين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

شيرين احمد عمي سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

سوسن محمد حسن فميح



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ضحى عمي حسين ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

صفا عباس صالح ىادي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عبد العظيم احمد قصاب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ضحى ىيثم حبيب شالل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عبد الواحد حسن صالح عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عبد المجيد سامي مطين محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عال عبد القيار عدنان مالك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عبداهلل مال اهلل عناد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عمياء محمد صادق ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

عمي عبد الستار قادر ىية



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

غيث خالد توفيق رميض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

غفران عدنان حمد محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

فاطمة محمود احمد رحيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

فاطمة قدوري رزوقي ايوب



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

محمد مظفر عبد اهلل عطية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ماىر عامر خمف عمي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

مريم وليد احمد نصيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

مريم مؤيد ابراىيم جواد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

منى عمر ابراىيم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

مصطفى عادل عبد الرضا



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

نبأ جبار سرحان ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

مواىب مظير عبدال عمي
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صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90
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120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

نسرين احمد عمي حبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

نجوى ناجي خميس عيال
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

نور صفاء الدين محمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

نيى قصي خميل حمود



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ىادي ميدي حاتم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

نور عباس عبد االمير عباس
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90
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110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ىند عبد الحميد جموب ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

ىناء عامر مجيد عبداهلل
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90
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110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0
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فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة
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فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب101

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب102

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب103

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب104

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب105

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب106

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب107

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب108

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب109

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب110

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب111

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب112

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب113

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب114

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب115

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب116

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب117

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب118

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب119

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب120

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب121

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب122

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب123

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب124

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب125

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب126

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب127

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب128

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب129

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب130

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب131

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب132

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب133

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب134

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب135

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب136

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب137

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب138

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب139

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب140

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب141

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب142

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب143

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب144

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب145

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0
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الدور االولالمرحلة األولى
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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110
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب149

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه1

نحو وصرف2

اصول فقه3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةعلم المنطق4
مكتبة ومنهج بحث5

تالوة وحفظ6

حقوق انسان7

مدخل قانون8
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

االول شعبة أ/   قسم الشريعة كلية العلوم االسالمية

0


