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مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب17

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حوراء مهدي صالح حسن

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد

أمتٌاز

متوسط

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

خنساء نوري سطوان عبود 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب18

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب19

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

دعاء مهدي حميد خمف

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

دنيا عدنان حمدي ابراهيم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية



صباحياسم الطالب20

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب21

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

متوسط

رامي عمار محمد سممان

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رقية ماجد محيسن حسن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

أمتٌاز

له دورثانً  ضعٌف

متوسط

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زهراء حسون خماس احمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب23

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

أمتٌاز

ناجح  جٌد

جٌد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زهراء محمد حسن احمد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زهراء محمد حسن جبار

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد

جٌد



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب25

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب26

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب احمد عبد حمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب حسن ابراهيم كاظم



(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب27

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب28

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

متوسط

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب حسن جاسم محمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب محمد جاسم شنداخ

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز



تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب29

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب30

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب محمد جموب عمي 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سارة عالوي حسين مجيد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

متوسط



100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب31

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب32

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

                                              

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سارة ماجد حميد عباس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سجى سعيد عطا حاتم

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              



التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب33

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب34

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سجى غازي لطيف حسين 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدٌر

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سيف سعيد حسين عزيز

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

جٌد

متوسط

متوسط

متوسط



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب35

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب36

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبد العزيز كاظم عزيز حسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عالء حسن عموان اسماعيل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب37

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب38

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غفران خالد ابراهيم خميل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة اسماعيل ابراهيم حسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              



صباحياسم الطالب39

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب40

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب41

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة حاتم عبد الحسن محمد 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة رعد حسين احمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة ضياء جمعة عبيد



الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب42

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب43

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة مجيد فاضل احمد 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فجر حامد رشيد فياض

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب44

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب45

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد

أمتٌاز

مقبول

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  أمتٌاز

أمتٌاز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فرح حامد عبد اهلل عمي

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

كرار جاسم قاسم شاهين 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد جداً

جٌد



(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب46

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة
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الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب47

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ليمى محمد اسعد كامل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مأرب غانم محمد عبد 



تصوف8
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120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب48

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب49

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد خزعل عباس عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

مقبول

متوسط

متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

متوسط

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد فارس محمود عباس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً
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التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب50

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

محمد كامل خميس جواد 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

                                              

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب51

 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

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

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
                                              

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم محمد صيهود عبد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم عمي سممان كاظم 
التقدير

جيد جداً

ناجح 
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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 بهاجيد جداً

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

منى طه محمود شكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مالذ انمار لؤي نوري
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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 بهاجيد

                                              

جيد

متوسط

مقبول

جيد

التقدير

متوسط

له دورثاني  ضعيف

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ندى مشكور خمف زيدان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نبأ عمي سالم عبد عمي
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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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صباحياسم الطالب58

 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 بهاجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور نجم عبد حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور جمال فيصل عموان
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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 بهاجيد

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

هبة اياد ياسين عبد المطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ضعيف

جيد جداً

التقدير

أمتياز

له دورثاني  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور هيثم عمي احمد
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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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جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

هدى محمود حسين محمود 
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هديل خميل احمد حردان 
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةحاسبات4
انكليزي5

(عبادات)الفقه االسالمي 6

ديمقراطية وحقوق7

تصوف8

90
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب99

 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

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب100

 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 بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0


