
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

مسائياسم 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 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

احمد عبد اهلل مهدي

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

أبراهيم عز الدين سالم
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

 اختيار الدور والكورس





 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

مسائياسم 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 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

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اخالص ابراهيم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

احمد عماد كمال



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب5

 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

مسائياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

بالل نهاد فخري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

اركان محمد امين



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب7

 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

مسائياسم 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 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

زهراء سعد وهيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

دحام مجيد حامد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب9

 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

مسائياسم الطالب10

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سهيل نجم عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

سرور حاتم محمد كاظم 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب11

 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

مسائياسم الطالب12

 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 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

صالح محمد خالد يونس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

شهد محسن حميد شياع



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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 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

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عبد العظيم حميد عناد زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

ضالل فؤاد غانم محمود



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب15

 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

مسائياسم الطالب16

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

محمود ياسين اسيود حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

عمي محمود محمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب17

 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

مسائياسم الطالب18

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

مصطفى قيس اسعد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  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

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب147

 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

مسائياسم الطالب148

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  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

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب149

 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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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب150

 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مسائي/  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

مسائي/  قسم الشريعةكلية العلوم االسالمية

0


