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قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

ابو بكر حامد احمد جراح
التقدٌر

مقبول

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جٌد

متوسط

جٌد

جٌد

متوسط

متوسط

50 الى 1من  اختٌار التسلسل

التقدٌر
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ناجح  جٌد

جٌد
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احمد عمي حسين عبد
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المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل
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أمتٌاز

أمتٌاز
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جٌد
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قسم العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم اإلسالمية

غيث عاصم رزوقي
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متوسط

التقدٌر
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ناجح  جٌد جداً
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التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد
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فائز صادق جواد كريم
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نتٌجة مواد التحمٌل
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