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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

تبارك خميل ابراىيم راضي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

تقى داود سممان ىظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

جنات عبد الكريم عبد احمد

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسن عامر سعدي حمودي

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 بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسين فالح منصور عذاب

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حنان ىيثم محمد جمعة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حنين احمد حسين عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  ضعيف

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حنين عالء حسين عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حوراء عبد الستار جواد كاظم

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

متوسط

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

مقبول

له دورثاني  جيد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

خطاب باسم عباس محمد

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 بيا

                                              

جيد

أمتياز

ضعيف

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

دعاء جاسم طو ياسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رائد وليد احمد كيطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رسل ابراىيم باش مخمف 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رسل مجيد عمي كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رغد ميند ياس ابراىيم 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رقية حسين اسماعيل فاضل

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 بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

أمتياز

متوسط

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رنين اياد كاطع محمد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رونق فالح عناد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ريام رياض عفموك حمزة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

مقبول

أمتياز

أمتياز

أمتياز

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زبيدة عمي شياب احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زبيدة غفران غازي عبد الكريم

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زكية صالح عبد اهلل محمود 

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 بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زىراء تحسين محسن حسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زىراء مظموم متعب عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زيد حارث محمد خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

متوسط

أمتياز

التقدير

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب عباس محمد كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

زينب نجم عبود ميدي

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سارة احمد محسن

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 بيا

                                              

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ساره جميل عيسى عناد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ساره عبد اهلل عبد الكريم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ساره عمار صبري ابراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سجى عمي عطية خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سرى حسين عمي حسين

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سرى قيس ميدي رحمان 

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 بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سرى وسام محمود محمد
التقدير

جيد

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سموى زيد احمد إسماعيل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً
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سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  متوسط

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سيف صالح عمي سعيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

سيماء حسب اهلل عمي منكوس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

شروق عمي محمد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

شهد حميد ساجت جار اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

صفيه اكرم عباس فاضل

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

مقبول

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبدالكريم نزار كريم احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً
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سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عذراء حسين جواد كاظم

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي عبد الغني عموان حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

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

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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التقديرالمادة
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سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي كامل منصور عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمر داود جميل عطية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

لبنى عبد الرزاق وهيب مسعود

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

لمى صالح ابراهيم سهيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز
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مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6
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سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80
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التقديرالمادة

جيد جداً

أمتياز

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ليث محمد مهدي محمود

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مشتاق رياض حمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى عامر نايف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ميسون محمد عبد الرحمن عميوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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صباحياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نضال هادي صالح الزم

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نغم لطيف ياسين 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 بها

                                              

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

نور جاسم محمد مبارك

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

هديل احمد خشان عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

ضعيف

جيد جداً

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

ضعيف

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

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

وديان عمي احمد بندر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

يوسف عامر غازي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

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

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

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

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

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

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

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

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

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

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سمعيات-علم كالم 1

مناهج محدثين2

استشراق3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةالنحو4
اصول الفقه5

علم كالم معاصر6

اللغة االنكليزية7
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