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مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3
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الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
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التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فيروز كريم صافي عموان
التقدير

جيد جداً

ناجح 

متوسط

متوسط

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ماجد اوسام ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط
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انكليزي5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5
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ديمقراطية وحقوق7

تصوف8
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120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد حمير عبدالحميد خميل

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد عمي حسين جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً
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جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم راضي هندي راشد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم رشيد محمود شرميط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

ضعيف

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  متوسط

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب58
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5
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تصوف8
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التقديرالمادة

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم عباس صبيح حميد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم كامل خميس عداي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2
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نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مسمم عقيل ابراهيم حسن

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى عبد االمير خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز
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الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
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جيد

أمتياز

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ناصر عبد سممان مجيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نبأ رعد شعالن مراد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
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(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نغم محمد محمود عزيز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور محمود شكر محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6
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تصوف8
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8
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120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

هديل جاسم منصور مزعل

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

يوسف حميد مطمك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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اسراء حسين كاظم حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اسامو حسن احمد سعيد 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

افراح صالح جياد كاظم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اسماء عمي طو خميل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

امير حسين يحيى راضي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

امنة ساير حمد مصطفى



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

بارق روكان قيس ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اية عطا اهلل احمد ضاحي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

بشير عمي حسين سعد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

براق مييمن محمد خميفة



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

تبارك باسم كاظم جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

بمسم عامر رشيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

تبارك عمي كامل منصور 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

تبارك رمضان رزوقي محمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسين طالب ابراىيم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسناء عمي سممان عمي 
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صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رانية محمود حمادة  حمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رانيا جميل احمد خميس



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رقية حسين محمد خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رحمة محمود حسين عمي 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رويده فاضل ابراىيم احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رقية عباس مسعود مروح 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زىراء حمزة عزيزحسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زىراء باسم حسن جاسم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زىراء ماجد ميدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زىراء ماجد غازي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب ليث لقمان عبداهلل 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب عمي كنعان



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ساره طو صالح دىدول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سارة محمد مزاحم عمي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سحر صالح عباس جالب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سجى عمي حسين



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

شموع فارس ىاشم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سيف محمد احمد ديمي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل ساجد عبدالجبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

شيد عماد حسين عمي
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صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل عبد اليادي محمد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل ضاري لطيف خمف
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبداهلل محسن محمد نصيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبداهلل جالل ناجي
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صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عذراء وليد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عذراء باسم ابراىيم
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي صبحي خمف عباس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي حسن عمي كمر
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صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي ىادي حمد شناوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي صالح عبد الزراق محمد 
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صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة اليونانية1

مدخل لدراسة العقيدة االسالمية2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غفران سعد عبد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمر  شوقي جاسم محمد 


