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50 الى 1من  اختيار التسلسل

التقدير

أمتياز

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

احمد جاسم احمد كاظم
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جيد

جيد جداً
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ابو بكر علي قاسم زيدان

الكورس االولالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

متوسط

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

ابراهيم كريم ابراهيم سلمان
التقدير

جيد جداً

ناجح 
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علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

احمد حسين علي جاسم
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المواد المستوفي بهاأمتياز
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تاريخ القران2
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حقوق اإلنسان5
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جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
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امال اسماعيل لطيف رزوقي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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ضعيف

جيد جداً

جيد جداً

جيد
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له دورثاني  ضعيف
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استبرق ياسين طه ياسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

متوسط
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متوسط
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

انس عبد اللطيف ابراهيم جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

امل هيثم محمود مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

مقبول
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المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد

جيد

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

حذيفة رعد رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

متوسط

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

جنان قحطان صالح عيسى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
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جيد جداً

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

حوراء سليمان وفيق كاكه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

حسين جواد حسين علوان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

داود سلمان هادي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

ختام عادل اسماعيل حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

روناك هاشم فرج كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

رافد صعب عزاوي صالح

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

ساره حيدر محمد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

زينه طه عبد اهلل سلطان



مسائياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب22

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

سجاد بركات كاظم حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

سبأ حقي اسماعيل منصور

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

سامية محمد حسين محمد



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  ضعيف

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

سماح عبد الجبار رشيد حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

متوسط

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

سجاد عباس طالب حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

مقبول

جيد

ناجح  مقبول

جيد



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

شهد صالح حسن تايه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

سهاد اكرم شاكر لطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

ضعيف

جيد جداً

أمتياز

مقبول



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

صالح علي عبد علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

شهد مصطفى عباس عليوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط



اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

جيد

متوسط

جيد

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

صهيبة حميد عبد المهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

صالح حسن علوان حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

عبد الكريم عامر احمد محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

جيد

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

طه شعالن محمود صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

عالء محمود فيصل شندوخ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

عذراء كاظم كريم جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

علي سعد صالح احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

علوان سامي فرحان ابراهيم

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

عمار هاشم حسن علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

علي طاهر احمد محمد



مسائياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب41

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

محمد وسام ابراهيم خليل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

ليلى هاشم محمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

التقدير

ضعيف

له دورثاني  مقبول

متوسط

فؤاد خضير عباس



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مروة عادل رشيد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مدين ساجد عباس محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مريم ناظم داوود صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

جيد

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مريم صالح عبد الجليل اسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى سعيد مطلب مصلح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى زياد خلف صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط



اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

ميعاد محمد حسين سليم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى غافل بنيان محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

مسائياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

مقبول

مقبول

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرآنكلية العلوم اإلسالمية

ناظم محمد كاظم عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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