
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب1

 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 الطالب2

 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

االء اسماعيل عبد اهلل حسين 
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ابتسام حسين عزاوي حسين

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

متوسط

متوسط

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

 اختيار الدور والكورس
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صباخياسم الطالب3

 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 الطالب4

 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اسراء تحسين حسون جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

احمد عواد حسن عويد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب6

 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اطياف مظير حميد غيدان

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

امواج طو زمان حبيب

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 بياأمتياز
متوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب8

 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

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ايمان بدر جواد خماس 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بمقيس كريم بدر نوار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

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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 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

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حسين عباس شكر محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

حوراء محمد فرحان حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

خضير محمد عباس ياسين

المواد المستوفي بياجيد
مقبول

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

 داليا مقداد جواد 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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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صباخياسم الطالب13

 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 الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دنيا مازن كاظم جواد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ديانا فارس ستار جبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 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

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رباب صالح توفيق حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رسل حيدر عدنان محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رغد حامد شكور محمود

المواد المستوفي بياجيد
مقبول

                                              

متوسط

مقبول

ناجح متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رياض طارق ثامر خالف

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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ريم نصير فاضل حسين 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زىراء احمد عباس محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

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

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب جاسم محمد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب خميل ابراىيم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب عماد عموان جاسم

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب كريم فميح حسن

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 بياجيد جداً
جيد

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد جداً

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زينب نجم عبد قنبر

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سارة فاروق عبود بالم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 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

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ساىره جاسم احمد موسى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سراب صالح ميدي جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
مقبول

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سيف نعمو عزيز اسماعيل 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شيد ثامر عبد عمي احمد 

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 بياجيد جداً
متوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شيد عمي محسن احمد 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شيماء خميس ىجيج ياسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صقر صالح ميدي صكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
مقبول

                                              

متوسط

مقبول

ناجح جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضحى حسن عميوي محسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عادل محمد عبد الخالق نجيب

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد الكريم اسد كريم مطر

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 بياجيد جداً
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

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 جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عذراء ياسين عبود سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمياء جمعة خمف عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
مقبول

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم 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

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي فارس عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
متوسط

                                              

جيد

جيد

ناجح مقبول

جيد جداً

مقبول

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمار حسيب احسان جاسم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
مقبول

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة احمد ميدي حميد 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة مزىر ابراىيم مدب

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 بياأمتياز
مقبول

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فاطمة عبد الحسن عباس حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

فردوس غازي احمد خميس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم 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  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

قمر ىاشم مريس جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
مقبول

                                              

متوسط

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

لمياء لطيف جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمد قاسم رشيد سمطان

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مروج طو زمان حبيب

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 بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم شعالن جاسم محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مريم محمد حميد صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

منى ناصر كاظم خميس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامقبول
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

 ميالد اسماعيل خميل فرحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ميسم شامل فميح حسن

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نادية لطفي صالح جواد

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 بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نورا عدنان قدوري حبيب 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

نوره رائد سعدون ريحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىدى احمد فاضل عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىدى لطيف عبيد مرمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىديل احمد خضير عباس

المواد المستوفي بياجيد جداً
أمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىديل عباس نجم عبد الكريم

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 بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز



 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

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ىناء يونس حسن احمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

وسام فالح ثامر كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

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 جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

وسام قيس نجم عبد اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

رفاه جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 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 ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سالم نزىان فخري حسن

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سمر فارس احمد 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 بياجيد جداً
مقبول

                                              

جيد

جيد

ناجح متوسط

جيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

 فقه1

 اصول فقه2

نحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةصرف4
 منطق5

 علم الحديث6

 علم الكالم7

 سيرة نبوية8

 حاسبات9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد الغفار ياسر عزيز ىالل 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
متوسط

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

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

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

شعبة ج/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية
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