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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايات جاسم عمي مهدي
التقدير

مقبول

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد

جيد

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

افراح زاهر نجم عبد 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

افراح كاظم فاضل عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

متوسط

مقبول

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

استبرق خميس راضي خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد
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 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

امنة احمد هادي حسن 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

امنة حسن  بيجان منشد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

امنة سعيد حميد حمودي 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسيا طارق نجم عبداهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اية مهدي رشيد رحمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اية ياسين عمي شهاب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد
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نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايالف نجم عبد سحاب 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايمان صباح حسن محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9
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110
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايناس عبد الوهاب احمد خمف 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بسمة سالم حميد حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بشائر حسين عمي مراد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بشائر صالح صايل عبدالمطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

جاسم محمد حميد موسى

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

جيد

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسين هادي جباري مري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حنين حسين عمي حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حوراء عمار رزوقي جمعة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حوراء عمار صاحب كريم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حيدر رشيد حميد رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حيدر عدنان كامل عباس 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دينا موفق جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رقية عبد الجميل صادق مطمك

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء جبار حسين حمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء رزاق جبار شبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

له دورثاني

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء سمير حسين عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء عبد حسين جاسم

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب باسم جميل 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
أمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب جاسم محمد شهاب

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سجاد منصور حسين عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سراب شاكر محمود جدوع

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

له دورثاني

التقدير

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سمر حسين عبود عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سوسن اياد حمادي عموان

المواد المستوفي بهاجيد جداً
مقبول

                                              

متوسط

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صابرين عبد عمي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صفا ماهر اسماعيل جبور

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضحى ابراهيم عناد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طه عمي طه محمود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح مقبول

جيد

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طيبة طارق حميد عرب 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

طيبة وسام عباس محمد 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد الوهاب ماجد عمي خميل

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

                                              

له دورثاني



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل يونس حسين ابراهيم

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي اسماعيل ردام حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد
مقبول

                                              

جيد

متوسط

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

غفران سمير عبد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
مقبول

                                              

متوسط

جيد

ناجح متوسط

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة الزهراء حافظ كامل عبداهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة حسين عمي حسين

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة حميد غايب ديمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح أمتياز

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة غازي حسين محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

لمياء شاكر كشكول نصيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد ابراهيم صبحي احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح مقبول

جيد

متوسط

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد صالح معارج ماجد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد عدنان جواد كاظم 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد فاروق عباس كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد لطيف جاسم عبداهلل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم اياد جواد كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

له دورثاني

التقدير

ناجح 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مها خالد حسين احميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ميادة حازم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ميعاد محمد عبد الكري

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نبراس زيد نجم عبداهلل محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نهى عبد الوهاب محمود شهاب

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور رعد محمود جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
مقبول

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور محمد محمود صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نور هالل نجم عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نورة عادل صالح مهدي

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نورة عمار منعم جاسم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هاجر طالب غايب سمير 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هالة احمد جاسم محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هبة ابراهيم حسين عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هبة احمد جبار ارحيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هدى ايوب اسماعيل مهدي

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هدى منعم كاظم عارف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد

ناجح متوسط

جيد
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صباخياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هيفاء غانم فرحان عموان 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ورود عمي حاتم مطمك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
مقبول

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

وضاح مازن مطين محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

  يوسف عباس عمي حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً
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صباخياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

هارون رشيد حميد مجيد

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  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
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صباخياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ب/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباخياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9
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