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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول
جيد جداً

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

احمد فالح ثامر كاظم

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

احمد خوام باشا عبد حسين
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد

متوسط

جيد

ناجح متوسط

جيد

 اختيار الدور والكورس
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

امير رباح عبار جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

أسد غازي احمد محمود
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

انوار سميم عبدالجبار سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

اميمة يحيى جواد ابراهيم
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ايالف وليد رحمان غباش

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد

                                              

متوسط

ضعيف

له دورثاني مقبول

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  مقبول

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

اية صفاء جهاد ذياب
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

براق مهيمن محمد خميفة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول
جيد

                                              

مقبول

متوسط

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

براء ناظم ناصر جامل
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

تمارة محمد جهاد عبدالرزاق

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
أمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

بكر عمي حسين عمي
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

جنان مهند خمف حسون

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

جمال كامل حسب اهلل عموان
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حوراء حسن دحام عزيز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول
جيد جداً

                                              

مقبول

متوسط

ناجح قرار
ديمقراطية وحقوق تالوة 

وحفظ
متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح قرار مقبول

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسين قاسم محمد حسن
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

خضر راضي عمي موزان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حيدر عمي عبدالرزاق محبوب



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
متوسط

                                              

متوسط

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رسل نصيف عمي نصيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

داود قاسم خمف سممان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

جيد

متوسط

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رقية محمد جميل الياس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رغد اسماعيل عبدالوهاب احمد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

متوسط

متوسط

ناجح مقبول

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب صفاء طه حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زهراء ماجد غازي حسين 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب لفتة جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب عمي كنعان سعيد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة طه صالح دهدول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

متوسط

ضعيف

له دورثاني جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  ضعيف

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب يحيى جواد ابراهيم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سجى عمي حسين عمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سجى عباس محمد مبارك



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ضحى حسين عمي حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

متوسط

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سمية ياسر رشيد حميد



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ضمياء محمد نزال عمارة

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

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ضحى عامر نصيف جاسم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد

                                              

متوسط

متوسط

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عذراء شهيد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عذراء باسم ابراهيم



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غسق محمد مصطاف جبوري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف
جيد

                                              

مقبول

ضعيف

له دورثاني متوسط

متوسط

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمر عبود عموان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد

                                              

متوسط

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غيث عبدالباقي محمد سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد

                                              

مقبول

جيد

ناجح متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غفران محمد لطيف شدة



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
متوسط

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة عمي ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة سالم سامي حسن



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح مقبول

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة يوسف فتاح فرج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة قتيبة عبدالخالق عطية



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

لمى عامر رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

لبنى عبدالسالم عيسى محمود



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم شامل حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مارية صالح عبداهلل



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

ضعيف

له دورثاني متوسط

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  ضعيف

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نهمة حسين محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ندى فراس عبدالرزاق
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فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9
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120
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فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور صباح حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور الهدى ياس
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فلسفة يونانية1

نحو2
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7
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فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100
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120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

هيام متعب محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

هدى حسين معيمو عبد االمير
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فلسفة يونانية1
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9
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120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ياسين عمي اسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

والء حسين كاظم خيون
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

يوسف حميد مطمك 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة
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فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6
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تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9
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120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0
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فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9
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120

التقديرالمادة
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نحو2
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تصوف5
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علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100
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120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0
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نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
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التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب101

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب102

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب103

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب104

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب105

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب106

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب107

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب108

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب109

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب110

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب111

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب112

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب113

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب114

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب115

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب116

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب117

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب118

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب119

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب120

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب121

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب122

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب123

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب124

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب125

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب126

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب127

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب128

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب129

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب130

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب131

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب132

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب133

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب134

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب135

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب136

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب137

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب138

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب139

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب140

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب141

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب142

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب143

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب144

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب145

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب146

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب147

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب148

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب149

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب150

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

فلسفة يونانية1

نحو2

فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0


