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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد
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نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

احمد عمي حسين عبد
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جيد

المالحظات
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  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ابو بكر حامد احمد جراح
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جيد

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح مقبول

جيد

 اختيار الدور والكورس
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المواد المستوفي بياأمتياز
جيد
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جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير
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ديانا صالح جراح خضير
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حارث حمد وسمي زيدان
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المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شيماء ساير دوالب حمادي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رغده خميل عمر حمودي 
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المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد الرحمن اسد محمود جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
ضعيف

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عباس خميل يوسف مسعود
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبداهلل حسن جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبدالخالق فؤاد فاضل عباس



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب11

 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

مسائياسم الطالب12

 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
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المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد

                                              

مقبول

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فائز صادق جواد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غيث عاصم رزوقي
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

كوثر ثاير لطيف عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

قاسم نجم عبد حمادي عيادة
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ليث صادق جواد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط
جيد

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

لؤي جاسم حميد مجيد
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فقه عبادات3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةديمقراطية وحقوق4
تصوف5

علوم الحديث6

علوم القرآن7

تالوة وحفظ8

علم الحاسوب9
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التقديرالمادة
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامقبول
جيد

                                              

متوسط

متوسط

علوم الحديثله دورثاني مقبول

جيد

التقدير

جيد

ناجح قرار مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد غازي عبد حسين 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامقبول
جيد

                                              

متوسط

متوسط

له دورثاني مقبول

متوسط

التقدير

ضعيف

له دورثاني  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد رشيد حميد حسين 
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى احمد عموان خسباك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياضعيف
ضعيف
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له دورثاني ضعيف
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له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
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مروان ابراىيم طو
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المواد المستوفي بيامتوسط
جيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

يوسف خميل ابراىيم سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط
جيد جداً
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

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 بياضعيف
ضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

ضعيف
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ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

يوسف محمد زيدان
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نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية
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التقدير
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