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النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6
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قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سطية عبد القادر عبطان 
التقدير

أمتياز

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

مقبول

100 الى 51من اختيار التسلسل

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سؽالف حطيد ابراهيػ 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز
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التفسير التحليلي3
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القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6
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التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7
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جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سؽالف زيد حسؼ عمي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

شذى سالػ مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز
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أمتياز
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
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تطبيقات تربوية6
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التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التقدير

ضعيف

له دورثاني  أمتياز

متوسط

شهد احطد ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد

جيد جداً

مقبول

متوسط
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جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

شيطاء عادل هاشػ 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

ضحى ناظػ جعفر عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز
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التفسير الموضوعي2
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تطبيقات تربوية6
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التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط
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متوسط
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ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

ضرغام فاضل عباس 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عباس جاسػ دمحم



مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
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تطبيقات تربوية6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت
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التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عبد الحسيؼ سالػ عبؽد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

مقبول
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جيد
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ناجح  أمتياز
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عبد الععيػ صالح داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

مقبول

متوسط
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تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت
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التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

مقبول

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط
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ناجح  أمتياز
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عبد هللا عامر عبد الحسيؼ 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عبدهللا عطاد هاتف عبؽد

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

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7
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قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عبير احطد خضير جطيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز
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قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عبير صباح فميح عمؽان

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً
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النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عثطان عبد الؽهاب احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عال سالم هادي محطؽد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عالهؼ احطد عمي مرشؽد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عمي احطد محطؽد عيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد

متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عمي حسؼ كريػ جاسػ 

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

مقبول

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عمي عدنان إسطاعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عطار احطد فرحان خميفة

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

مقبول

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

عطر عمي حسيؼ عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد

                                              

مقبول

متوسط

متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية



صباحياسػ الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

متوسط

عيظاء حطزة شكر محطؽد 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

فاططة حسيؼ تؽفيق 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

فاططه عباس فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد

                                              

متوسط

جيد

جيد

متوسط

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

فاططة عدنان عطب

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

فاططة محطؽد احطد شاكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد



مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

فضيمة دمحم مؽسى  

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

مقبول

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دمحم اديب جطيل مطمغ



تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دمحم حسيؼ عمي مظصؽر 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دمحم ستار عمي حسيؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد



اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دمحم فارس حطدان

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

مراد سالم حطد دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

                                              

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

مريػ سعد هللا جهاد روان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

مقبول

جيد

جيد

جيد

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

مريػ غازي حسؼ فرج

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

مظار باقر شاكر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  أمتياز

ضعيف

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

مهظد سعد غانػ هيالن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

متوسط

جيد

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نبأ عمي خطيس عباس

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نجػ الديؼ عبد هللا فاضل 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد جداً

                                              

مقبول

متوسط

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نرجس مهدي مجيد جابر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نسريؼ ناظػ احطد جاسػ

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              



صباحياسػ الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نسيبة هاشػ خمف رحيػ

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نؽر طالب دمحم مظصؽر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نؽر قيس مزهر شكر



النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نؽرس جاسػ مهدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

نؽرس فيصل حسؼ 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد

متوسط

جيد

متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

هظد نجػ عبدي إبراهيػ

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

وليد نزهان دحام جؽاد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاجيد

                                              

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز



تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسػ الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

يسر جبار كيطان مبارك

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بهاأمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

االء ياسر عبد جامل
التقدير

جيد جداً

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

أمتياز

متوسط

50 الى 1من اختيار التسلسل

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

احمد يهسف احمد عباس

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

متوسط

جيد

جيد جداً

متوسط



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

احمد يهسف حبيب لفتة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

أركان طالب طو عبدهللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

المهاد المدتهفي بيامتوسط

                                              

متوسط

متوسط

جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



صباحياسم الظالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

اسراء حدين عباس حدن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

جيد

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

اسراء خالد عبد الخالق 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

اسراء راشد عزيز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

التقدير



النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد

جيد

أمتياز

متوسط

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

اسراء عبد الرحمن حدن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

اسراء كاعم كريم حدين



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

أماني عبد الرحمن شدىان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

أمير سعد زيد سلمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد جداً



تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

انتصار فهزي دمحم  

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

انهار حكيم ابراهيم ياسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز



اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

انهر مينا عمران جميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

متوسط

مقبول

جيد

متوسط

جيد

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

آيات مازن خليل ابراهيم

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

إيالف كامل عكلة عبيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد

متوسط

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

ايمن عبد الجبار دمحم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

متوسط

جيد

متوسط



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

أيو طالب عبد الرضا كاعم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

تمارا طالل حامد خليل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

مقبول

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

حدن علي صافي 

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

متوسط

متوسط

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

حدين عبد هللا حدين اينو

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

حدين عدنان خالد حدين

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

حمده علي كاعم خليل 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية



صباحياسم الظالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

مقبول

مقبول

ضعيف

مقبول

التقدير

جيد

له دورثاني  جيد

مقبول

حهراء مخلف عبد صالح

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

خالد وليد حامد حدن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بيامتوسط

                                              

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد

جيد جداً

متوسط

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دعاء عادل شعالن رميض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  أمتياز

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دالل دمحم حدين حمزه

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

دنيا حدن محمهد حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

جيد

متوسط

جيد

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رؤى باسم علي حمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رؤى عبد الرضا عباس 



تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رافد فارس عزيز سلمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رانية مجيد رشيد جدام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

جيد

جيد جداً

جيد



اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رانيو حميد رشيد احمد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رقية عبد الرحمن صكبان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

                                              

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

رنا سلمان دمحم 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 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زىراء حدام الدين غايب 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زىراء صباح علي إسماعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زياد طارق خهرشيد ديهان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

متوسط

جيد

مقبول



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زينب جهاد كاعم شيال 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زينب حدين عباس فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زينب حمزة عهيد علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

أمتياز

جيد

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

زينب سعد احمد جاسم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              



صباحياسم الظالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

سارة عادل عاشهر عبدهللا

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سارة نجم عبد 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 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سجا فاضل ندو خميس 



النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

متوسط

متوسط

جيد

متوسط

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سجى إسماعيل ميدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سجى جهاد كاعم ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سراج احمد حدن علهان

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سرور علي عبدهللا كاعم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً



تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الظالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو1

التفسير الموضوعي2

التفسير التحليلي3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةالقصص القراني4
القياس والتقويم5

تطبيقات تربوية6

دراسات قرانية معاصرة7

اللغة االنكليزية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية الاسلاميةكلية العلوم الإسلامية

سرى سالم ابراهيم بريس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

مقبول


