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50 الى 1من اختيار التسلسل
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جيد جداً
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جيد
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ضعيف
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سجى خميل ابراهيم رمضان
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جيد
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مقبول

شهد عبد الرضا امير حسن
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جيد جداً
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جيد

متوسط

جيد

جيد

التقدير
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جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

عباس رحمن عمي محمود
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مقبول

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

جيد
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