
 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8
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100

110

120

التقديرالمادة
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مسائياسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد حسين موسى احمد
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس الثانيالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد خميل إبراهيم احمد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

 اختيار الدور والكورس
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مسائياسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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مسائياسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد داود سممان كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد زامل عبد القادر سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
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مسائياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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مسائياسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد صالح الدين ناصر عباس

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد عباس احمد 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 بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً
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مسائياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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مسائياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد قاسم داود سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد محجوب حسين عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

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

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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مسائياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد محمد كاظم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

احمد ياسين خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
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مسائياسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

إيالف مهند صبحي فياض

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

بتول الزهراء احمد طارق

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 بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

بكر بندر كنعان 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

جاسم سعد جاسم محمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

جالء سالم شهاب احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

جمال اسماعيل حسن نجم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حسن محمود داود سممان

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حسين فاخر جبار 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 بهاجيد

                                              

مقبول

مقبول

احمد شكر. د.م.أ/ النحوناجح قرار مقبول

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حمزة شكر حسين عبداهلل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

حيدر محمد عيدان خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

خضر سعدي عمي حمودي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

داليا مقداد كاظم مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

دعاء قادر عدنان محمود

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

رنا عامر جواد كاظم

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 بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

زهراء ثائر محمود شرقي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

سيف حامد كاظم عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

شيماء احمد فرهود محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

صفاء خيري خالد يونس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبد اهلل محمود عبد اهلل حمد

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عبد المهدي نزار فميح 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 بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمي احمد عبد الرزاق

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمي حسن فالح فزع

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمر طارق ناجي حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

عمر فاروق هادي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

غيداء ناصر ظاهر حسن

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

قائد داود سممان يوسف

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 بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

قبيمة دحام كريم محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

كرار محمد رضا 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد إبراهيم سميمان رضا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد جواد عمي حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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مسائياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد رعد كاظم عمي

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

راسب ضعيف

ضعيف

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد شهاب احمد 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 بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ناجح جيد

جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

محمد مطمك تركي عميوي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

مقتدى خميل احمد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح جيد جداً

جيد جداً

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

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ميس قاسم محمد سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح متوسط

جيد

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

نور عبد بدر كمر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

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

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

وسام هادي جاسم محمد

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

ناجح أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

ياسر حسين خضير 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 بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

ناجح أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

يونس محمود سممان يوسف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

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

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

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

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

احمد شكر. د.م.أ/ النحو1

احمد نوري.د.أ/  علوم الحديث2

كميلة.م.م/تفسيرايات االحكام3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةاكرام.د.م/ العقائد4
كميلة.م.م/أصول الفقه5

هالة.م.م/ مكتبة ومنهج البحث6

فاضل. د.م.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/ طرائق تدريس8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم االسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية 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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