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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ازهار بهاء رحيم حمودي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

استبرق طه حسين حداوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اسراء تركي هادي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اسراء عدنان هادي احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

أوراس امير ابراهيم احمد

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اية شاكر محمود مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اية عباس عمي حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ايالف قاسم حميد مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

له دورثاني  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ايالف هاشم مشكور

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

متوسط

ضعيف

متوسط

ضعيف

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ايناس كاظم عبداهلل كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

بتول طارق ياسين حسين

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

بالسم عبد الكريم حسين مهدي

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

جيد جداً

جيد جداً

متوسط



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

متوسط

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

تبارك ليث ابراهيم كريم

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ثامر ثائر مجدي خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ثريا محمد عمي زوين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

متوسط

جيد

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسين عمار صبري احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

داليا زياد خميل جميل

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ربى محمد كامل اسعد

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 بهامتوسط

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

مقبول

جيد

جيد جداً

مقبول

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رفل دريد هادي صالح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رفيدة عمي مجيد رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ريم ثاير سممان رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زهراء عالء زيدان خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب محمد رشيد غزال

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سارة عامر مهدي صالح

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

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

أمتياز

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سارة عبد الكريم عبد الرسول كاظم

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سجى نزار اسماعيل محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

أمتياز

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سرور ارحيم عمر عبد اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سرى يونس عالم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سها سامي نايف عبد

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سيف عبد الكريم ياسين عبد

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

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مقبول



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سيف عبدالكريم ثابت نعمان



اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

شهد فهد شكر اسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

صابرين صباح عمي شامي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

أمتياز
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اديان سماوية8
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
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مقبول
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جيد جداً
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متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل عامر محمود رشيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عثمان ماهر محمود محمد

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

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عذراء اياد سممان سميم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط
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عذراء فاضل هادي محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي عباس فاضل عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد
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نتيجة مواد التحميل
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 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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مقبول

ناجح  جيد جداً
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي غازي حسن خمف
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نتيجة مواد التحميل
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متوسط

جيد

جيد

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120
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جيد

متوسط

مقبول
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متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي ناهض عبد الرضا

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عماد جامل جار اهلل جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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مقبول

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمر حسين محمد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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التقديرالمادة

جيد

ضعيف

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة حمزة عزيز حسن

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة فيصل عباس شمب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً
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جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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التقدير
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له دورثاني  جيد جداً
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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متوسط

التقدير

جيد جداً
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جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة مؤيد مجيد اسماعيل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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جيد

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

المباديء العامة لتفسير القرآن1

النحو2

علم كالم االلهيات 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمباديء المنطق ومقاصده4
نظم اسالمية5

اصول الدعوة والخطابة6

احاديث العقيدة7

اديان سماوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد حسن عبدالرزاق عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

متوسط

جيد

جيد

متوسط


