
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ابتسام ثعبان عمي ميدي

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

االء سالم حمادي غريب
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

 اختيار الدور والكورس
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7
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السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ادىم حسام زيدان  خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

احمد اسماعيل جاسم محمد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

أسماء ثامر سممان محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
متوسط

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسامة صالح عمي 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

أية جالس عبد عبداهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسيا كمال عمي فميح 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حنين ابراىيم محمود حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

تياني ىيثم محمود مجيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

خديجة روكان ابراىيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حنين جبار غشيم ناصر
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دالل مجيد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دعاء حميد رشيد عمي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد

جيد جداً

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ديانا جمال سعد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دموع ناصر محسن عمكو



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ذكرى قاسم صادق بكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ديانا ياسر جاسم عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رقية حسين صالح عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رغدة عبد المنعم جياد شالوخ   



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              
جيد

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رندة حامد اسماعيل حسين 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
متوسط

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رفل قيس عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زبيدة عبداهلل خميفة حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ريام صالح ميدي وفي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زىراء حسين عناد يعقوب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زىراء تحسين كاظم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زىراء مجيد فاضل احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زىراء عمي عبد حسين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينة ماجد محسن نجرس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب رياض حسين جميل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سرى لؤي أبراىيم فرمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سبأ عبدالستار عناد خمف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سماح عباس رشيد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سممى عبد المعين عايش



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شذى محمد يعقوب خميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سيف سعيد عبد فياض



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شيماء صادق عمي محسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شفاء عمو عيسى عميوي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طيبة جاسم كاظم جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صفا محمد خميل صافي



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عباس مدلول عبد الحسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عاتكة فيصل عموان يوسف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل مزىر ميدي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل محمد حسين عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

ضعيف

له دورثاني

التقدير

ضعيف

له دورثاني 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبير شالل غانم ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبدالرحمن ابراىيم حميد 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

ضعيف

له دورثاني

التقدير

ضعيف

له دورثاني 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي عبد المطيف احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عزيزه عامر نايف حمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
متوسط

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي نجم ىاشم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
متوسط

                                              
جيد

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي عماد فتاح



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
متوسط

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمياء احمد محمود عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي نياد ميدي عبد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

غفران محمد ناصر محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمر سمير عزيز احمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فرقان حامد زيدان خميفة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              
جيد

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة صادق كاظم داوود



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فلاير اركان مطشر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

ضعيف

له دورثاني

التقدير

له دورثاني 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فرقد عبد العزيز سعود ريعان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ماىر محمد ناصرحسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

قدس رباح لفتة عبداهلل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم جمال فخري عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد حسن احمد يونس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى صكبان سممان يعقوب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم يوسف جاسم محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ندى عمي محجوب حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى دلف ابراىيم جواد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور جمال  جميل خميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              
جيد

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نغم حسين خميل ابراىيم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور ميدي محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور كاظم خورشيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىبة حامد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىاجر عمي صالح عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىندة ىزبر عواد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىند احمد شياب سممان  



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              
جيد

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

وسام حسن أمين ابراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              
جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ورود رعد شمسي عبداهلل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فقه معامالت1

اصول فقه2

اصول دعوة وخطابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةنحو4
تفسير ايات احكام5

حفظ القران6

اقتصاد اسالمي7

احاديث احكام8

السياسة الشرعية9

انكليزي10

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا
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