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مسائياسم الطالب1

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

التقدٌرالمادة
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

التقدٌرالمادة

50 الى 1من  اختٌار التسلسل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط
                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

أمتٌاز

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

اسماء عباس عموان محمد

الكورس االولالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

مقبول

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

جٌد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

                                              

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

احمد محمد خبري جواد
التقدٌر

جٌد

ناجح 
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حسن حسين عباس ىالل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

أسماعيل جميل اسماعيل ابراىيم
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الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حيدر ادىم جاسم محمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياضعٌف

                                              

جٌد جداً

جٌد

جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

له دورثانً  جٌد

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

حياة محسن عباس حمادي
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الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6
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التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب8

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90
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110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

شيد عبد االمير ميدي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

رغده خميل عمر حمودي
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الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8
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التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد

جٌد

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبدالعزيز داود شكر محمود

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد

متوسط

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبدالسالم نعمان سميمان كرمش
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النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد

جٌد

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبدالقادر عبدالرحمان عزيز

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد

مقبول

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عبدالقادر طالب عبداهلل
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي حميد ىادي حسين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمي احمد عمي حسين
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8
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التقدٌرالمادة
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتٌاز

                                              

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

فرحان خميل ابراىيم جباره

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

متوسط

متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عمر ابراىيم طو خضير



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب17

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب18

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

كاظم عدنان محمود

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتٌاز

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

قاسم نجم عبد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب19

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب20

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد جداً

                                              

جٌد جداً

متوسط

جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مال اهلل عمي بريسم كاظم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد

متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

لؤي نوري عياش مياح



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب21

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب22

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد عمي عبدالرحيم شمس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتٌاز

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد احمد نعمو ابراىيم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب23

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب24

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

أمتٌاز

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مروان ابراىيم طو

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

محمد واسع عبود كاظم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب25

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب26

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

مقبول

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ميس حسين عمي جاسم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بياجٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

مشرق اكرم عبد الكاظم



مسائياسم الطالب27

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب28

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب29

التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدٌر

0



الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة
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مسائياسم الطالب30

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة
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الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب31

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90
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120

التقدٌرالمادة
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مسائياسم الطالب32

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت
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مسائياسم الطالب50

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

الفلسفة الٌونانٌة1

مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة2

النحو3

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدٌر

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتٌجة السنوٌةحاسبات4
انكلٌزي5

(عبادات)الفقه االسالمً 6

دٌمقراطٌة وحقوق7

تصوف8

90

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              


