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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
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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
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التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

تبارك عصام عبد الرزاق صالح

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

جاسم محمد ناجح جبار

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

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
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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
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التقديرالمادة

ضعيف

التقدير

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حامد محمود فرحان صالح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسن هادي فهد خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

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
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120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسين أحمد مجيد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حسين عمي طه 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
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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

حسين لطيف جاسم فاضل

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

حيدر  محسن جاسم 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
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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
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120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

خمائل طه شمام فاضل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

دالل كهالن كريم حسن

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  جيد جداً

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
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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
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100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رانية عدنان داود بنون

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

جيد

جيد

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رحمة محمود زيدان خمف

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
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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
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التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

رغد جابر جموب عموان

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ريام شاكر محمود عبد

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

أمتياز



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31
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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
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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
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التقديرالمادة

جيد

ضعيف

له دورثاني جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

له دورثاني  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زهراء حسين عبد العزيز حسن

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب باسم قاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
حاسبات5
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90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب34

 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 جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب زهير حمد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

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

زينب عامر محمد موسى

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

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب36

 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 فرحان ظاهر ماجد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

زينب مصطفى فخري

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

ضعيف

له دورثاني 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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صباخياسم الطالب38

 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 جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سارة وليد خالد حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سحر لفته كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

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

 2020 / 2019للعام الدراسي
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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

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

سوسن جبار عطوان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

جيد

ناجح جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شهد صبحي عيدان عباس

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

شيرين عبد الرضا عبدالستار سممان

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

شيماء صالح مهدي عباس 

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

ناجح أمتياز

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

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب44

 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

له دورثاني جيد

متوسط

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

طه نجم عبود

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

طيبة سممان ناصر نايف

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  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

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  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد القادر  هادي حميد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبد المنعم باسم محمد حمودي

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

عذراء قحطان خضير أحمد

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عالء عبدالوهاب أحمد قصاب

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

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي حسين عبد سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمي عبد الحسين عبد الستار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب51

 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 الطالب52

 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  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمياء عمي حسين عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عمر سعدون حسين عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباخياسم الطالب53

 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 الطالب54

 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

غفران عمي حسين ذياب

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

غفران عماد حسين 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

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب55

 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 الطالب56

 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

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة زياد عزيز عبد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

فاطمة محمد صالح مهدي

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 جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب57

 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 الطالب58

 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 جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

عبدالهادي  محمد حسن عبداهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد

متوسط

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد خميل ابراهيم راضي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباخياسم الطالب59

 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 الطالب60

 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

محمد شهاب حمد حسن

المواد المستوفي بها

                                              

متوسط

جيد جداً

ناجح جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد عبدالعزيز جمال جمعة

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

ناجح جيد

جيد
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صباخياسم الطالب61

 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 الطالب62

 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

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد قحطان ياسين ابراهيم 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد مهدي صالح حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

ضعيف

له دورثاني جيد

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب63

 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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صباخياسم الطالب64

 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 جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

محمد هشام غازي كاظم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

له دورثاني جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مريم عيسى حسين  مامك

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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صباخياسم الطالب66

 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

مريم عدنان حسين جسام

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مشتاق طالب محمود

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
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صباخياسم الطالب67

 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
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صباخياسم الطالب68

 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

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مصطفى نافع كهالن فرحان 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مفاز محمد حسن عموان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

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

 2020 / 2019للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب70

 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  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مهند عنكود خمف حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

مهند فرحان محمود

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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صباخياسم الطالب72

 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

ميعاد أحمد حسين عمي 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ميالد نجم عبد جاسم 

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
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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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صباخياسم الطالب74

 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

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ناصر محمد غانم ناصر

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نبأ طاهر ابراهيم احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

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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صباخياسم الطالب76

 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 جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نبأ طه محمود خالف 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نبأ عمي حمزة أحمد

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

نبراس صديق كريم خميل

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد

ناجح جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

ندى باسم محمد جاسم

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

ناجح جيد

جيد
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صباخياسم الطالب79

 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 جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور اسعد عباس عمي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور جبار عبد الحسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد

ناجح جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

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

 2020 / 2019للعام الدراسي
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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
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جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور كاظم سعيد عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

ناجح جيد جداً

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

نور محمد كريم ستور

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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قضايا المنطق واحكامه2
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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
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التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

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
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النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
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التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
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علم النفس النمو6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب88

 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
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التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
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النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالبالغة4
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التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3
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النحو والصرف1

قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3
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التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات 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

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3
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قضايا المنطق واحكامه2

سيرة اهل البيت والصحابة3
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية
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المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

  قسم العقيدة والفكر اإلسالميكلية العلوم االسالمية

0

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
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التقدير
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نتيجة مواد التحميل
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المواد المستوفي بها
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