
    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد

جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

االء صبيح رحيم عبد اهلل
التقدير

التقدير

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

أمتياز

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

ناجح

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

االء عبد عمي جار اهلل 
التقدير

جيد جداً

التقدير

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

جيد

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

ابراىيم خميل ابراىيم حميد
التقدير

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ابتيال كامل نصيف جاسم
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

ابراىيم غني محيسن 
التقدير

كلية العلوم االسالمية

جيد

أمتياز

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

ابراىيم معن عمي محمد
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

مبارك لكم النجاح

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً
ناجح 

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

أحمد جاسم محمد داود
التقدير

جيد
ناجح 

اثمار عبد الستار احمد عبد
التقدير

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد

متوسط

أمتياز

مقبول

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

جيد

أمتياز

جيد

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

مقبول

جيد

متوسط

جيد
ناجح 

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

أحمد محجوب كنوش 
التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

مقبول

مقبول

مقبول

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

احمد لطيف عبد اهلل خضير 
التقدير

مبارك لكم النجاح

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جامعة ديالى

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

السنة الثانية

استبرق تحسين عبد اهلل 
التقدير

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

أمتياز

متوسط

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

أحمد محمد مطمك نمر
التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

اسراء ابراىيم خميل بحر 
التقدير

جيد

جيد

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

نتائح االمتخانات النهائية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السنة الثانية

استبرق عيدالكريم طاىر
التقدير

جيد
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد جداً
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

السنة الثانية

كلية العلوم االسالمية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

التقدير

متوسط

جيد جداً

مقبول

أمتياز

مبارك لكم النجاح

السنة الثانية

اسراء حسين صالح ميدي
التقدير

اسراء حسين ناصر حسين

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

تأجيل / اسراء ىشام كيطان مبارك
التقدير

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

جيد

جيد

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

اسماء عبد اهلل فاضل خريسان
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

جيد

جيد

مقبول

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

جيد
ناجح 

التقدير

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

متوسط

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

إشراق عمي كريم محمد 
التقدير

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

أشواق خالد عبدالمطيف 
التقدير

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

السنة الثانية

افراح عادل عبد الرحيم 
التقدير

أمتياز
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

أطياف رياض عمي ياسين
التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

اقبال عبد الرزاق جميور 
التقدير

مقبول

جيد

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

جيد

جيد

مقبول
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد جداً

مقبول

أمتياز

التقدير

متوسط

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

امال عامر نواف عبد 
التقدير

جيد جداً
ناجح 

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد جداً

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

ناجح 

كلية العلوم االسالمية

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

امنة جعفر عبد النبي 
التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

أماني فاضل حاتم مسمم
التقدير

التقدير

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

متوسط

أمتياز

جيد

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

أمتياز

جيد

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

امنة سممان لفتة خورشيد
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

جيد

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

انصاف حسين عمي جاسم
التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائية

كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى

التقدير

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

كلية العلوم االسالمية

متوسط

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

متوسط

جيد

جيد جداً

السنة الثانية

أنيار زياد حكمت عارف

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

انوار عامر كامل حسن
التقدير

جيد

جيد جداً

ناجح 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

جيد

جيد جداً

متوسط

أمتياز

أمتياز

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

آيات ناجي عمي خنجر
التقدير

متوسط

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السنة الثانية

آيات سييل عبود محمد
التقدير

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

متوسط

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

السنة الثانية

آية ياسين كاظم عباس
التقدير

جيد جداً
ناجح 

جيد

جيد جداً

ايفان نبيل طو خميس
التقدير

التقدير

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد جداً

جيد
مكمل 

بالمواد المؤشرة بالتضليل 

جيد جداً

ضعيف

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

ناجح 

مبارك لكم النجاح

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ايالف حامد صالح محمد
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ايمان جاسم محمد درويش 
التقدير

كلية العلوم االسالمية

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

أمتياز

متوسط

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

إيمان خالد ابراىيم خضير
التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

ناجح 

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

أمتياز

متوسط

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

ايمان سالم احمد جاسم
التقدير

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

جيد

جيد جداً

مقبول

أمتياز

مبارك لكم النجاح

السنة الثانية

ايمان مجيد حميد محمود

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ايمان نجم عبد درويش
التقدير

جيد جداً
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

متوسط

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

ناجح 

السنة الثانية

ايناس ىادي سموم خميل 
التقدير

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

متوسط

أمتياز

مقبول

جيد جداً

ايمان ىاشم كريم خميل
التقدير

جيد

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

أمتياز

أمتياز

جيد

أمتياز

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ناجح 
جيد جداً

السنة الثانية

التقدير

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاحأمتياز

ايو رعد كاظم ابراىيم
التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

بتول حسين حسن مراد
التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

جيد

متوسط

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد جداً

جيد

جيد
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

مقبول

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

بشير سعدون عبد محمد
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

متوسط

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

متوسط

التقدير

متوسط

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

تبارك احمد عمي صالح
التقدير

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

تبارك محمد عبد الرضا 
التقدير

جيد جداً
ناجح 

جامعة ديالى

التقدير

جيد

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

تماره عمي حارث طعان
التقدير

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

مبارك لكم النجاح

متوسط

جيد

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

متوسط

جيد جداً

جيد

أمتياز

السنة الثانية

جمعة ناظم سممان ممحان
التقدير

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

جنة مشتاق ناظم نجم
التقدير

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

أمتياز
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

السنة الثانية

السنة الثانية

حامد حاتم محمود حسن
التقدير

كلية العلوم االسالمية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

حذيفو حمود حسين ثمن

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

التقدير

جيد جداً
ناجح 

جيد

أمتياز

أمتياز

أمتياز
ناجح 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

أمتياز
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

حسن عبد االمير محمود 
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

حسين رافع موسى جعفر 
التقدير

كلية العلوم االسالمية

جيد

أمتياز

متوسط

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

حسين سامي صالح سمطان
التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

جيد جداً
ناجح 

التقدير

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

حسين طو نعمان ناصر 
التقدير

مبارك لكم النجاح

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

أمتياز

التقدير

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

السنة الثانية

حسين كريم محمد احمد 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

حميمة قصي ياسين خضير
التقدير

جيد جداً
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

السنة الثانية

ناجح 

السنة الثانية

حنين عامر احمد غايب 
التقدير

أمتياز
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

أمتياز

متوسط

أمتياز

حميد محمد حميد مجيد
التقدير

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ناجح 
جيد جداً

السنة الثانية

التقدير

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاحأمتياز

حوراء شاكر جميل جسام
التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

حوراء يحيى فميح حسن
التقدير

جيد

مقبول

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

متوسط

جيد جداً

جيد

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد جداً

جيد

جيد جداً

نتيجة مواد التحميل

جيد

جيد

متوسط

جيد
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ختام احمد حاجم جموب
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

متوسط

جيد جداً

أمتياز

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

التقدير

متوسط

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

خنساء خضير عباس محمد 
التقدير

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

دعاء عامر عباس عبد
التقدير

جيد جداً
ناجح 

جامعة ديالى

التقدير

جيد

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

دعاء مجيد رشيد جسام
التقدير

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

أمتياز

أمتياز

مبارك لكم النجاح

جيد

متوسط

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

دعاء محمد جاسم نشمي 
التقدير

أمتياز
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

مقبول

كلية العلوم االسالمية

دنيا حاتم جواد عبعوب
التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

أمتياز
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

السنة الثانية

السنة الثانية

رانيا نبيل محمد رحيم
التقدير

كلية العلوم االسالمية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

راويو اسماعيل نايف 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

التقدير

جيد جداً
ناجح 

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد
ناجح 

مبارك لكم النجاح

أمتياز

التقدير

متوسط

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

رحاب سعد يعقوب يوسف
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

رحاب قاسم ىدرس عمي 
التقدير

كلية العلوم االسالمية

جيد

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

جيد

أمتياز

متوسط

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

جيد
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

رحمة ياس خضير ياس
التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

جيد جداً
ناجح 

التقدير

مقبول

جيد جداً

مقبول

أمتياز

مقبول

جيد جداً

جيد

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

رسل حسن سمير نصراهلل
التقدير

مبارك لكم النجاح

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

جيد

جيد

جيد

متوسط

أمتياز

مبارك لكم النجاح

السنة الثانية

رسل قحطان خميل عميوي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

رسل نجم عبد حمد
التقدير

جيد
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

السنة الثانية

ناجح 

السنة الثانية

رقية قاسم احمد بارام
التقدير

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

متوسط

جيد جداً

متوسط

أمتياز

رفل عواد خمف حمد
التقدير

جيد

أمتياز

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

جيد

أمتياز

متوسط

جيد جداً

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ناجح 
جيد جداً

السنة الثانية

التقدير

جيد

جيد جداً

مبارك لكم النجاحأمتياز

رقية نياد رحيم
التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

رندة محمد عباس جاسم
التقدير

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً
ناجح 

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

أمتياز

متوسط

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً
ناجح 

مبارك لكم النجاح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

رواء برىان خمف أحمد
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

جيد

جيد جداً

جيد جداً

كلية العلوم االسالمية

متوسط

التقدير

متوسط

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

رواء عيدان صالح  
التقدير

أمتياز

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

متوسط

جيد جداً

متوسط

جيد
ناجح 

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

رؤى حازم غازي خماس
التقدير

جيد جداً
ناجح 

جامعة ديالى

التقدير

متوسط

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

ريام جمعة حمد خزعل
التقدير

كلية العلوم االسالمية

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

مبارك لكم النجاح

جيد

متوسط

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

السنة الثانية

مبارك لكم النجاح

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

جيد جداً

جيد

متوسط

أمتياز

السنة الثانية

زبيدة رائد نافع حسين
التقدير

جيد جداً
ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

جيد

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

أمتياز

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة الثانية

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

التقدير

                   



    

الدور االولصباخي

أاسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

                   



    

أاسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب93

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

0
التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

0

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

                   



    

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

0
التقدير

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

التقدير

التقدير

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب101

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

                   



    

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب102

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب103

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب104

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب105

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب106

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب107

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

0

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

التقدير

                   



    

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب108

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب109

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

التقدير

                   



    

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب110

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب111

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانية

0

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

                   



    

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب112

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب113

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

                   



    

أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب114

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب115

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب116

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب117

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

التقدير

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب118

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب119

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

جامعة ديالى

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب120

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب121

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب122

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب123

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

                   



    

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب124

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب125

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

0
التقدير

التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

                   



    

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب126

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب127

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0

التقدير

التقدير

                   



    

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب128

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب129

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

كلية العلوم االسالمية

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

نتيجة مواد التحميل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

                   



    

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب130

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب131

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد التحميل

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السنة الثانية

0
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب132

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب133

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

السنة الثانية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

كلية العلوم االسالمية

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

0
التقدير

                   



    

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب134

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب135

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

كلية العلوم االسالمية

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

                   



    

الدور االولصباخي

أاسم الطالب136

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب137

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

                   



    

أاسم الطالب138

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب139

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب140

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة الثانية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

0

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

                   



    

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب141

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب142

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

التقدير

السنة الثانية

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

كلية العلوم االسالمية

0
التقدير

                   



    

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب143

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب144

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

التقدير

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

كلية العلوم االسالمية

                   



    

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب145

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب146

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

كلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

التقدير

التقدير

السنة الثانية

0

التقدير

نتائح االمتخانات النهائية

السنة الثانية

0
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

نتيجة مواد التحميل

كلية العلوم االسالمية

                   



    

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب147

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب148

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

التقدير

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانية

0
التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

0

كلية العلوم االسالمية

                   



    

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب149

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4
عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور االولصباخي

أاسم الطالب150

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس األولت

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن1

آدم. م.م/ مناهج المفسرين2

أمل. م.م/النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولمحمد سعدون . د/تالوة 4

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

0
التقدير

التقدير

0
التقدير

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

نتيجة مواد التحميل

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

السنة الثانيةكلية العلوم االسالمية

                   



    

عمر هشام .د/علم نفس النمو5

م محمد رشيد .م/اللغة االنكليزية6

علي كنو.د.أ/علوم القران7

د جبار .أ/اصول التفسير8

المواد المستوفي بياالنتيجة السنويةنتيجة الكورس الثانيالكورس الثانيت
أمل. م.م/النحو1

فاطمة. م.م/  علوم القرآن2

محمد. د.م/ التالوة والحفظ3

آدم. م.م/ مناهج المفسرين4

حيدر. د.م.ا/بالغة القرآن5

التقديرالمادةجبار. د.أ/ قواعد التفسير6

0احمد حسين.م/ المنطق7

0شفاء . د.م.أ/ عبادات-الفقه اإلسالمي8

ختم اللجنة االمتحانية التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

نتيجة مواد التحميل

                   


