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النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ايمان حسن محمود احمد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

إيمان محسن محمود عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

بسام كاظم ناصر حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

تبارك عباس عمي سممان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

جهينة تركان عبد اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

متوسط

جيد

ناجح جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

خالد جمال عمي جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حذيفة اركان حسب اهلل

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسين ماجد عمي حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسين يونس داود سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حنان قاسم كريم اسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ختام عبد اهلل حسن هبهاب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

ضعيف

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  أمتياز

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

خير اهلل زيدان محمد محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ذو الفقار مثنى صالح انهام

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رامي ابراهيم حمد ياسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رافد كريم سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رحاب عباس طالب حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رسول عباس عبد الرحيم لطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رفل حميد أحمد ذياب ميالد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80
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100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رواء عباس عمي دندوش

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زهراء جاسم عبد اهلل أحمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7
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100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زهراء مطر رويز حمودي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب طالب كاظم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80
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100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب عمي حسون جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب محمد جميل سادر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب مهدي عبد محمد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب يسن حسون محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ساجد عالوي نايف سنين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة عمي موفق

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة محمود احمد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة محسن عبد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6
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التقديرالمادة
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النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سجى بهجت كاظم حميد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سرى يونس عالم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف
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النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سهى وسام جميل خميل 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

صالح مهدي مصمح حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ضحى فاضل يوسف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عباس عبدالودود حسن حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عباس عدنان احمد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبداهلل عطا حسن أحمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7
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100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عال ابراهيم كاظم نجرس

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عالء محمد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

له دورثاني جيد

ضعيف

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80
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100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي ناهض عبد الرضا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

ضعيف

ضعيف

له دورثاني ضعيف

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

كمر حسين احمد محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد ناصر جعفر بوري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد لطيف خميفة كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

منتظر فاروق يونس عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

منتظر عماد خميل أبراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5

علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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