
 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب151

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب152

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عثمان ميدي ججون 
التقدير

متوسط

له دورثاني 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

ضعيف

أمتياز

مقبول

متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عذراء زيد احمد جوىر

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب153

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب154

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عذراء ناصر حسوني 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عال غانم جواد كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب155

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب156

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي اسماعيل محسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي ثامر عزت

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب157

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب158

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي ربيع احمد

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي عبد الرضا حمود

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 بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب159

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب160

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي عبد الستار احمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي عبدالحسين عبد الستار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب161

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب162

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي فميح حسن محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي مدين حسين رحيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب163

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب164

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عيد وسمي عطااهلل جاسم

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

غادة عصام فرحان كشكول

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 بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب165

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب166

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

غسق كريم كاظم ابراىيم

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة أحمد فيد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب167

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب168

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة ثاير عدنان محمود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة رائد حميد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب169

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب170

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة ساجد اسماعيل فرمان

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة سميمان عبد احمد

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 بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب171

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب172

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة طو عبد اهلل حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة عباس ضاري جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب173

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب174

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمو منذر فيمم محمد جواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فردوس وليد فاضل عميوي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب175

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب176

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فضاء محمد عبدالحسن جابر 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

قيس لطيف جاسم 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 بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب177

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب178

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

النا عمي زىير رشيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

لقاء عالء صالح محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب179

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب180

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ليث مؤيد عمارة ياس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد سعدون عبداهلل عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب181

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب182

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد عبدالرزاق رحمان سممان 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد لؤي متعب مجيد 

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 بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب183

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب184

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مرتضى غالب اسماعيل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مروان كنعان دحام فيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب185

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب186

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مروة باسم محمد يعقوب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مروة عبدالمنعم خميل يوسف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب187

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب188

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مروه ناصر مسعود ابراىيم

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مريم حميد رشيد 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 بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب189

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب190

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مريم سممان داود حسن 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى اركان رحيم خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب191

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب192

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى ثامر عبدالحسين خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً

متوسط

ضعيف

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى ناصر عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب193

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب194

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ميا محمود شياب حميد

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ميسون يحيى فميح حسن

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 بياأمتياز
أمتياز

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب195

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب196

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نبأ حسين عموان مغير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نبأ سممان تركي خيران

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
متوسط

                                              

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب197

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب198

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نبأ ميدي ناظم ميدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

مقبول

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نجاح حسن محمد كاظم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب199

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب200

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ندى عمي ناصر 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ندى لفتة عبداهلل 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 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً





















































 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حامد حاتم محمود حسن

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

جنة مشتاق ناظم نجم
التقدير

أمتياز

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسن عبد االمير محمود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حذيفو حمود حسين ثمن



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين سامي صالح سمطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين رافع موسى جعفر 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين كريم محمد احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين طو نعمان ناصر 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حميد محمد حميد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حميمة قصي ياسين خضير



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حوراء شاكر جميل جسام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حنين عامر احمد غايب 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ختام احمد حاجم جموب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حوراء يحيى فميح حسن



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء عامر عباس عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

خنساء خضير عباس محمد 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء محمد جاسم نشمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء مجيد رشيد جسام



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رؤى حازم غازي خماس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دنيا حاتم جواد عبعوب



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

راويو اسماعيل نايف 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رانيا نبيل محمد رحيم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحاب قاسم ىدرس عمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحاب سعد يعقوب يوسف



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل حسن سمير نصراهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحمة ياس خضير ياس



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل نجم عبد حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل قحطان خميل عميوي



 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رقية قاسم احمد بارام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رفل عواد خمف حمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رنده محمد عباس جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رقية نياد رحيم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رواء عيدان صالح  

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رواء برىان خمف أحمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زبيدة رائد نافع حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ريام جمعة حمد خزعل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء سعد حبيب جواد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء ساجد عباس 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء عدنان حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء صبحي جراد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء غضبان رشيد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء عطا اهلل احمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء مزىر محمود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

أمتياز

مقبول

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء كريم جميل 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب جاسم كريم زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب ثامر كاظم فرحان



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب عبد الخالق عبود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب رافع غافل حافظ



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب عمي قاسم زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب عمي حسن دكدك



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب51

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حامد حاتم محمود حسن

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

جنة مشتاق ناظم نجم
التقدير

أمتياز

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسن عبد االمير محمود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حذيفو حمود حسين ثمن



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين سامي صالح سمطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين رافع موسى جعفر 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين كريم محمد احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين طو نعمان ناصر 
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صباخياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حميد محمد حميد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حميمة قصي ياسين خضير
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صباخياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حوراء شاكر جميل جسام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حنين عامر احمد غايب 
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صباخياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ختام احمد حاجم جموب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حوراء يحيى فميح حسن
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صباخياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء عامر عباس عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

خنساء خضير عباس محمد 
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صباخياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء محمد جاسم نشمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء مجيد رشيد جسام
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رؤى حازم غازي خماس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دنيا حاتم جواد عبعوب



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

راويو اسماعيل نايف 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رانيا نبيل محمد رحيم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحاب قاسم ىدرس عمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحاب سعد يعقوب يوسف



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل حسن سمير نصراهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحمة ياس خضير ياس



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل نجم عبد حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل قحطان خميل عميوي



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رقية قاسم احمد بارام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رفل عواد خمف حمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رنده محمد عباس جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رقية نياد رحيم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رواء عيدان صالح  

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رواء برىان خمف أحمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب86

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زبيدة رائد نافع حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ريام جمعة حمد خزعل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب87

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب88

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء سعد حبيب جواد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء ساجد عباس 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب89

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب90

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء عدنان حسن 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء صبحي جراد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب91

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب92

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء غضبان رشيد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء عطا اهلل احمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب93

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب94

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء مزىر محمود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

أمتياز

مقبول

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زىراء كريم جميل 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب96

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب جاسم كريم زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب ثامر كاظم فرحان



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب97

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب98

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب عبد الخالق عبود 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب رافع غافل حافظ



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب100

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب عمي قاسم زيدان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب عمي حسن دكدك



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب201

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب202

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نرمين خالد عزت بالل
التقدير

أمتياز

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نور إسماعيل خميل ابراهيم

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب203

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب204

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نور سعد محمد 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هبه حسن مهدي حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب205

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب206

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هدى محمد حسين عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هديل جابر حسون عناد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب207

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب208

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هديل عادل شالل خمف

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هند صدام جواد كاظم

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 جداً

جيد جداً

متوسط



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب209

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب210

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

وديان كمال حسين عباس

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

وليد طالب محمد لطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباخياسم الطالب211

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب212

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ياسر عمي عبد اهلل منصور

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

يسرى عادل حسن خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب214

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

يوسف نزار فخري حسن

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

يوسف يعقوب احمد جاسم

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

أمتياز

متوسط

ضعيف
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

يوسف يعقوب مهدي سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

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

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

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 بها

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب221

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

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

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب225

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب226

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

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 بها

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب227

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب228

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب229

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب230

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب231

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب232

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

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 بها

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب233

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب234

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

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

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بها
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الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب237

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المواد المستوفي بها

                                              

التقدير

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

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 بها
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8
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أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء عامر حسن خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء عثمان مزهر عواد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء عمي عواد

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء هشام كيطان

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

                                              

أمتياز

متوسط

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسماء شهاب احمد شريف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اشتياق طالب حسن عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

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

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اطياف ياسر ابراهيم نايف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

افاق ضياء يحيى هادي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمان حسن تركان محمود

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

جيد

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايات عبد الرحمن عبد الكريم ابراهيم

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

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

مقبول

أمتياز

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايات عبد الوهاب عبد الجميل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايات نصير تايه عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

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

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايام خميل عموان حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جيد

مقبول

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايالف خالد سممان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايالف هادي عبود محيسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

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

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايناس صبار احمد عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

متوسط

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايه عدنان عمر عبد اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايه عمار محسن مها

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايوب جواد كاظم حسن

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

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

براء بشار عبد الوهاب صالح

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

بمسم عامر رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

مقبول

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

تبارك سعدون سرحان محمود

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

                                              

أمتياز

متوسط

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

جوالن جواد كاظم كريم

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسن حسين وحيد حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

متوسط

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسن عدنان ازرك عموان

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

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد

متوسط

أمتياز

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسن هاني محمد عبد الوزني

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين حيدر محمود خميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين عمي حسب اهلل نعمان

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 جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

متوسط

أمتياز

ضعيف

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين هاشم محمد عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حمزة شاكر محمود سممان

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

متوسط

متوسط

أمتياز

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حنين عبد اهلل ابراهيم دلف

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

                                              

جيد جداً

مقبول

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ختام ناظم ساعي دع دوش

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

داود عمي داود سممان

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء عماد حاجم سمطان

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

                                              

جيد جداً

مقبول

أمتياز

جيد

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دعاء نصير سعد ردام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رانيه اسماعيل خميل نجم

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

متوسط

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رحمه خضير عباس كايم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل اركان حسين فرحان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رسل عمي حسب اهلل نعمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رفعه ياسر يوسف محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

مقبول



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رنا حامد سممان حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رؤى احمد عبيد حمادي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

أمتياز

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رؤى منذر ابراهيم عداي

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

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمناهج مفسرين4
 بالغة القرأن 5

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رويدة ايوب خميل سعيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زهراء بشار عمي حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زهراء حميد هادي جواد

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 جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

االء عبد عمي جار اهلل 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

االء صبيح رحيم عبد اهلل
التقدير

جيد جداً

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

مقبول



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ابراىيم خميل ابراىيم حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ابتيال كامل نصيف جاسم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ابراىيم معن عمي محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ابراىيم غني محيسن 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أحمد جاسم محمد داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اثمار عبد الستار احمد عبد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أحمد محجوب كنوش 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

احمد لطيف عبد اهلل خضير 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أدىم ناظم عبد الجبار

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أحمد محمد مطمك نمر



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

استبرق عبد الكريم طاىر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

استبرق تحسين عبد اهلل 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء حسين صالح ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء ابراىيم خميل بحر 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسماء عبد اهلل فاضل خريسان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء حسين ناصر حسين



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أشواق خالد عبدالمطيف 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

إشراق عمي كريم محمد 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

افراح عادل عبد الرحيم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أطياف رياض عمي ياسين



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
متوسط

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

امال عامر نواف عبد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اقبال عبد الرزاق جميور 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

امنة جعفر عبد النبي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أماني فاضل حاتم مسمم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

انتصار فوزي محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

امنة سممان لفتة خورشيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

أنيار زياد حكمت عارف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

انصاف حسين عمي جاسم



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

آيات سييل عبود محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

انوار عامر كامل حسن



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايو رعد كاظم ابراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

آيات ناجي عمي خنجر



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايفان نبيل طو خميس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

آية ياسين كاظم عباس



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمان جاسم محمد درويش 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايالف حامد صالح محمد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمان سالم احمد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

إيمان خالد ابراىيم خضير



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمان نجم عبد درويش

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمان مجيد حميد محمود



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايناس ىادي سموم خميل 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمان ىاشم كريم خميل



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

بشير سعدون عبد محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

بتول حسين حسن مراد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

تبارك محمد عبد الرضا 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

تبارك احمد عمي صالح



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

صباخياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فاطمة. م.م/النحو1

د أحمد.أ/  علوم الحديث2

عماد. د.أ/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةمصطفى. د.أ/ العقائد4
عباس. د.أ/أصول الفقه5

د محمد .م.أ/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

طه . د.م.أ/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

جمعة ناظم سممان ممحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

تماره عمي حارز طعان


