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اسراء ستار مهدي احمد 
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المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف
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ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

التقدير
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ناجح  مقبول
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اسماء حسن علي طعمه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

اسماء رائد مخيلف خليل

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

اسماء عادل هاشم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز
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جيد
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التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

اسيل جاسم جواد عبد اهلل

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 بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

اكرام عادل عبد منديل

المواد المستوفي بهاأمتياز
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نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

أمنه اسد كريم مطر

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

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

امنه علي هاشم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد
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المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

امنه يعرب فاضل حسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

امنيات باسم هالل عطيه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

امواج عباس حميد مهدي

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 بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

جيد

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

انتظار محمد مجول صبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

انفال محمد يحيى جاسم 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

اهداب حسن هادي صكبان

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 بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية



صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

آيات حسن كاظم عباس

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

أية شاكر محمد عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايفان حسين عبد الرضا ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

مقبول

أمتياز

أمتياز

متوسط

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايالف ساجد عبد اهلل حسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايالف سعد احمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايمان عبد الغفور حمود 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 بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايه حراز حميد عطية



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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

ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايه حسن قاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ايه حسن محمد قنه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

بنين طه ناجي حسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

تبارك عباس علي جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

                                              

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

تبارك ناطق جلوب شطب

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 بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

تقوى سعد مهدي صالح

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

جهاد قاسم فليح حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حاتم صالح حاتم احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد
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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

اللغة اإلنكليزية8
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التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حسام قصي احمد جاسم

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حسن ماجد ياسين محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

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

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8
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التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حسين جبار رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حسين محمد احمد حسين

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              



صباحياسم 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 اإلنكليزية8
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التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90

100
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120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

حميد عبد الباقي حميد رشيد

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

ضعيف

له دورثاني  متوسط

ضعيف

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حنين علي جميل حسين

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 بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حنين كاظم خليفة عبد



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90
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120

التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حنين محمد احمد جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حنين محمد خليل مخيبر 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8
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التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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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

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حوراء شهاب احمد يوسف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حوراء نصير كاظم عوز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8
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التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90
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120

التقديرالمادة
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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

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  متوسط

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

حيدر حمادي حسين علي

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 بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

ضعيف

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

خديجة مؤيد عباس هادي 



اللغة اإلنكليزية8
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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

اللغة اإلنكليزية8
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التقديرالمادة
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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

اللغة اإلنكليزية8

90

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

دالل سلمان حسن عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

دالل محمد مهدي صكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد
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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

اللغة اإلنكليزية8

90
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120

التقديرالمادة

دموع علي احمد ججان

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 بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب51

 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 اإلنكليزية8

90

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب52

 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 اإلنكليزية8

90

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

100 الى 51من  اختيار التسلسل

التقدير

أمتياز

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

راجحة محمد عبد احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ذكرى فالح أنصيف جاسم

الكورس االولالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

متوسط

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

دموع مجيد عباس حميد
التقدير

جيد جداً

ناجح 



تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب54

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

راوية حميد مجيد رزوقي

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  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رامي حسن علي مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب56

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب57

 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 جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رشيد علي مغير علي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رسل يحيى احمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب58

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب59

 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

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رفيده رعد حسام محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رفاه سالم متعب خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب60

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب61

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رياض علوان خلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

رندة نزهان فخري حسن

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

صباحياسم الطالب62

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب63

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زهراء خضير حبيب كيطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زمن سعد ستار جبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب64

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب65

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زهراء عبد اهلل صائل محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زهراء خليل قاسم مري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب66

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب67

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زهراء نصير عباس حاتم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زهراء عبد صالح خضير 

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب68

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب69

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب اياد غازي جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زهرة خضير عباس حسن



صباحياسم الطالب70

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب71

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب72

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب حسين مشجل محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب حسن فاضل محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

زينب باسم قاسم محمود



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب73

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب سرمد جعفر محمد

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

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب سبع خميس نعوم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب75

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب76

 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

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب علي هادي حمودي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب عادل ابراهيم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

متوسط



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب77

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب78

 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

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب مجيد حميد جامل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب قاسم عبد حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب79

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب80

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب ميثم علي محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينب محمود شدهان ريحان

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

صباحياسم الطالب81

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب82

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سارة ابراهيم احمد حسين

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

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

زينة حسيب صالل جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب83

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب84

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ساره خضير حسين علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سارة حسين خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب85

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب86

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة 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

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سجى عدنان شدهان ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سامان فاروق خليل ردام

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب87

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب88

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

جيد

جيد

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سراب لطيف جاسم خلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سجى مقداد مجول محمود



صباحياسم الطالب89

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب90

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب91

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شذى طه جاسم محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

سعد احمد محمود احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

سرور ظافر عبود محمد



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب92

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

أمتياز

له دورثاني  ضعيف

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شهد احمد جبار ردام

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 القرانكلية العلوم اإلسالمية

شروق عدنان نجم عبيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب94

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب95

 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 جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شهد سلمان هادي حسن

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 جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شهد اركان فرحان زيدان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

ضعيف

جيد جداً

جيد جداً

متوسط



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب96

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب97

 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

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شيماء محمد امين ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شيماء فالح حسين جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب98

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب99

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شيماء محمد هذال خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

شيماء محمد مشحن جياد

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

صباحياسم الطالب100

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

صفاء قاسم خليل ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب101

 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 اإلنكليزية8

90

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب102

 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 اإلنكليزية8

90

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب103

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

150 الى 101من  اختيار التسلسل

التقدير

جيد جداً

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ضياء محمد مال اهلل فيصل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ضفاف ماجد عباس علي

الكورس االولالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ضحى محمد مصطفى حمادي
التقدير

أمتياز

ناجح 



تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب104

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب105

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

طيبة عبد الرحمن مزهر يعقوب 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

طاهر عدنان كردي مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح  مقبول

أمتياز



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب106

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب107

 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 جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

طيبه محمد داود سالم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

طيبة علي حسين عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب108

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب109

 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

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبد الحسن علي عبد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عباس هادي عبد اهلل جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

متوسط



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب110

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب111

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل حسن زيدان كافي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبد الرحمن عبد المعين احمد عدوان

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

صباحياسم الطالب112

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب113

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبداهلل رياض عبود كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل عامر عبيد محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب114

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب115

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبير عمار احمد صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عبير خليل منصور فياض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب116

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب117

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عقيل باسم غند

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

ضعيف

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

له دورثاني  ضعيف

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عذراء حسين محمد نصيف

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب118

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب119

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

علي ثامر موسى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عال خليل شكر محمود



صباحياسم الطالب120

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب121

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب122

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

علي عدنان عبد الجبار ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

علي عباس دلف كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

مقبول

ضعيف

جيد

مقبول

التقدير

أمتياز

له دورثاني  مقبول

مقبول

علي طالب عبد اهلل جدوع



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب123

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب124

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

علي محمد ثويني عطية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

علي مجيد حميد عليوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب125

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب126

 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

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عمر عبد الرحمن محمود علوان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

عمر احمد كاظم سعيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب127

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب128

 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

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة عبد الخالق عبد علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

غسق فالح حسين عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب129

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب130

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة علي شاكر حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة عدنان هاشم داود

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

صباحياسم الطالب131

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب132

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

فاطمه عالء حسين صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة فالح حسن خلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب133

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب134

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

قصي صدام محمود حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

فاطمه قاسم زيدان خليفه

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب135

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب136

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ليث حسن خالد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

كرار حيدر سالم حبيتر

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب137

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب138

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

التقدير

أمتياز

ناجح  مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مثنى محمد حسين صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مالك صكبان كريم بربوتي



صباحياسم الطالب139

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب140

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب141

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

محمد رمضان صالح ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

محمد خالد عداي حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد

محمد ابراهيم علي ياس



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب142

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب143

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

محمد قاسم رشيد لطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

 محمد علي هادي مرهج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب144

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب145

 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

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مديحه علي نصيف جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

محمد مجيد صبهان علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب146

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب147

 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

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مروة حسن شهاب احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مروة ثاير محمد عبد الماجد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب148

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب149

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى اسماعيل حسين محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مريم عامر علي حسين

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

صباحياسم الطالب150

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى وسام عبد المجيد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب151

 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 اإلنكليزية8

90

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب152

 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 اإلنكليزية8

90

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب153

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

200 الى 151من  اختيار التسلسل

التقدير

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

منتهى علي امحيسن جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

منال موحان توفيق علي

الكورس االولالدور االول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

منار ستار خضير وادي
التقدير

جيد جداً

ناجح 



تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب154

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب155

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

جيد جداً

متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نبا طالب مظلوم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

مهدي فاضل مهدي علوان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

متوسط

جيد جداً



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب156

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب157

 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 جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ندى حاتم احمد عصمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نبا وعد اهلل ابراهيم حبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب158

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب159

 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

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

جيد

متوسط

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نهى عباس عدي مخلص

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

جيد

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نرجس فليح نايف فرحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

أمتياز

جيد جداً



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب160

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب161

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاجيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور الهدى جاسم محمد هالل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

ضعيف

ضعيف

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ضعيف

مقبول

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نهى غضنفر عباس حسين

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

صباحياسم الطالب162

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب163

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاأمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور حسين هادي غائب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور حامد عزيز زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب164

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب165

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور قاسم عبد العباس صادق

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور عالء حسين علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب166

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب167

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور هادي صالح علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نور ماجد خليل ولي

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب168

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب169

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نورة احمد حميد جميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

نورا حسين ناصر حسين



صباحياسم الطالب170

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب171

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب172

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هدى علي جمعة رشيد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هدى جبار متعب حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

ضعيف

ضعيف

هبه كاظم نوري كريم



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب173

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب174

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

أمتياز

جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هدى مقداد عبد كواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

جيد

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هدى علي عربيد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

مقبول

جيد جداً



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب175

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب176

 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

متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هند عباس خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هديل عماد غضبان حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب177

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب178

 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

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

التقدير

ضعيف

ضعيف

ضعيف

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ورود جاسم محمد جاسم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

هيفاء وليد حميد محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

متوسط



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب179

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب180

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

متوسط

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

وليد جاسم حمود سلمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

ضعيف

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ضعيف

جيد جداً

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

وسن خضر مجبل جاسم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاضعيف



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب181

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب182

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

مقبول

جيد

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

يونس ماضي حمود حسون

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

جيد

جيد

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

مقبول

أمتياز

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

ياسمين ناظم شبيب عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب183

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب184

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب185

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب186

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب187

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب188

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0



صباحياسم الطالب189

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب190

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب191

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

0



النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب192

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب193

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

تاريخ القران2

التالوة والحفظ3

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها



مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأخالق القران4
حقوق اإلنسان5

الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب194

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب195

 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

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها



الحاسوب6

علم النفس التربوي7

اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب196

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب197

 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

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها



اللغة اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب198

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب199

 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 اإلنكليزية8

90

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرحلة األولى

صباحياسم الطالب200

 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 اإلنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

التقدير

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علوم القرانكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 


