
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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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120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب2

 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

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

احمد رامي داود سالم 
التقدير

أمتياز

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسماء كريم عميوي احمد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

 اختيار الدور والكورس





 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب3

 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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الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب4

 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

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايات غالب توفيق ابراهيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بشرى جابر عبد الستار داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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مسائياسم الطالب5

 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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الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب6

 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

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

جميل عموان حسين رشيد

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسن محسن نجرس حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز
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مسائياسم الطالب7

 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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مسائياسم الطالب8

 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

جيد

أمتياز

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسين سالم جاسم حسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسين سممان بريسم عثمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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مسائياسم الطالب9

 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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مسائياسم الطالب10

 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حيدر احمد خميس محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رائد سعدي خمف صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
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مسائياسم الطالب11

 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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مسائياسم الطالب12

 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

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رسل هادي حميد بحر

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رعد حسن طه ياسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز
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مسائياسم الطالب13

 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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مسائياسم الطالب14

 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

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء عدنان غضبان جاسم 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء موسى جعفر عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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مسائياسم الطالب15

 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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مسائياسم الطالب16

 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب نومان ابراهيم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عز الدين محمود جاسم خطاب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب17

 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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مسائياسم 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

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي منذر نصيف ناصر

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي نجيب صالح ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فوزيه مجيد صالح سميم

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

كامل حامد عبد اهلل سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مرتضى احمد عمي جبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مروان ثاير ناصر حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى محمود وهيب جراد 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نبأ شهاب احمد اسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نصر عواد حبيب شالل 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هبة فائق هادي محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

يعرب موالن محمد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم 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

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم 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

مسائياسم الطالب36
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