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قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مموك عيسى عمران عيسى
التقدٌر

جٌد جداً

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جٌد جداً

جٌد

متوسط

أمتٌاز

جٌد جداً

متوسط

100 الى 51من  اختٌار التسلسل

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ندى فراس عبدالرزاق وهاب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

                                              

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط
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النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120
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جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نهمة حسين محمد معمه

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور الهدى ياسر حسن خضير 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب55

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور خمف صالح عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور صباح حسن موسى

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً
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التقدٌرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

هدى حسين معيمو عبد االمير

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

هيام متعب محمود منشد

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 بهامتوسط

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط
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المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
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التقدٌرالمادة

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  أمتٌاز

أمتٌاز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

والء حسين كاظم خيون

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ياسين عمي اسماعيل حسين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

متوسط

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
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90

100

110

120

التقدٌرالمادة
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8
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التقدٌرالمادة

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

يقين داود اسماعيل داود

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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التقدٌرالمادة
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علم كالم االلهٌات 3
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التقدٌرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدٌر

التقدٌر

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

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 بها
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0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل
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احمد خوام باشا عبد حسين
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جٌد

ناجح 

الكورس االولالدور االول
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جٌد جداً
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جٌد

جٌد جداً
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50 الى 1من  اختٌار التسلسل
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جٌد
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اية صفاء جهاد ذياب
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المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

مقبول

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

بكر عمي حسين عمي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب15

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب16

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدٌر

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

جنان مهند خمف حسون

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

جمال كامل حسب اهلل عموان



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب17

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب18

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

أمتٌاز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حوراء حسن دحام عزيز

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

مقبول

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسين قاسم محمد حسن



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب20

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

خضر راضي عمي موزان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حيدر عمي عبدالرزاق محبوب



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب21

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب22

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رسل نصيف عمي نصيف

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

داود قاسم خمف سممان



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب24

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رقية محمد جميل الياس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رغد اسماعيل عبدالوهاب احمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد جداً

متوسط

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب صفاء طه حسين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

روعة محمد كريم محمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب28

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب لفتة جاسم محمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب عمر حبيب بكر



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب30

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سجى عباس محمد مبارك

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتٌاز

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

أمتٌاز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب يحيى جواد ابراهيم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سمية ياسر رشيد حميد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

مقبول

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سكينة عمار احمد شكر



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب34

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ضحى عامر نصيف جاسم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ضحى حسين عمي حسين



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب35

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب36

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عذراء شهيد كريم كاظم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ضمياء محمد نزال عمارة



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب37

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب38

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غادة حمد اسماعيل ابراهيم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

متوسط

متوسط

جٌد

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  جٌد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمر عبود عموان حمادي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب39

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب40

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غفران محمد لطيف شدة

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غسق محمد مصطاف جبوري



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب41

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب42

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة سالم سامي حسن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غيث عبدالباقي محمد سممان



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب44

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة قتيبة عبدالخالق عطية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتٌاز

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة عمي ابراهيم جميل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب45

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب46

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

أمتٌاز

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

أمتٌاز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

لبنى عبدالسالم عيسى محمود

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعٌف

                                              

ضعٌف

جٌد جداً

جٌد جداً

ضعٌف

التقدٌر

جٌد

له دورثانً  جٌد جداً

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة يوسف فتاح فرج



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب47

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب48

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتٌاز

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ماريا صالح عبداهلل فرحان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

لمى عامر رشيد حميد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب49

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب50

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسٌر القرآن1

النحو2

علم كالم االلهٌات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمٌة5

اصول الدعوة والخطابة6

احادٌث العقٌدة7

ادٌان سماوٌة8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  أمتٌاز

جٌد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم شامل حسين وهاب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  أمتٌاز

أمتٌاز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مريم ثامر موسى نعمت


