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المواد المستوفي بياجيد
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب61

 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 الطالب62

 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
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قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

سعيد احمد سعيد طو
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أمتياز

جيد جداً
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ناجح  جيد

جيد
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سياد مجيد حميد جمعة
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سيى عامر غباش عباس
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المواد المستوفي بياجيد
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 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
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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

شروق رياض عبد عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

شيد عبد الكريم احمد ناصر

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

شيد عمي شياب احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

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 الطالب71

 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

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

شيد محمد ابراىيم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

شيماء رشيد حميد حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد
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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

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

شيماء محمد كاظم فاضل

المواد المستوفي بياجيد

                                              

أمتياز

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

شيماء ىاشم حميد ميدي

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 بياجيد

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد 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
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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 جداً

متوسط

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

صفا ىاشم ميدي حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ضحى عمي حسين احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ضحى لطيف عارف مجباس

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 بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد
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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
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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

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

طيبة صادق عباس عزاوي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عائشة كريم عواد سمطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عائشة نزىان حسوني 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 بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد 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
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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

جيد جداً

متوسط

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد الرحمن سعد بدر محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد العظيم ابراىيم احمد لفتو

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد العظيم احمد 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 بياضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف
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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

ضعيف

مقبول

جيد جداً

جيد

التقدير

مقبول

له دورثاني  متوسط

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد الكريم حاتم عبد الكريم عبود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب84

 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 الطالب85

 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 الطالب86

 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

عبد الوارث يوسف سعدي شفي

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

له دورثاني  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عثمان عيال كامل 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 بيامقبول

                                              

ضعيف

متوسط

متوسط

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عذراء عادل حسين عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب87

 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 الطالب88

 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 الطالب89

 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

عذراء ىشام كيطان

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

ضعيف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عالوي عماد سكران

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 بياضعيف

                                              

ضعيف

ضعيف

ضعيف

ضعيف

جيد

متوسط

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي باسم عيسى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب90

 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

عمي بشير ابراىيم عمي

المواد المستوفي بياجيد

                                              

مقبول

متوسط

جيد جداً

ضعيف

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب91

 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 الطالب92

 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 الطالب93

 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 جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي ثامر محمد ابراىيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي حسين شياب حمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي طو فيد عبد اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب94

 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

مقبول

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمار جابر فارس حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب95

 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 الطالب96

 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 الطالب97

 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 جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

غصون فالح نجم عبد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاتن عبدالرزاق ذياب محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بياجيد

                                              

جيد

متوسط

جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة اسعد صادق

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 بياجيد

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب98

 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 الطالب99

 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 الطالب100

 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

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة اياد ناصر محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة ثامر كاظم فرحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد

                                              

المواد المستوفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة جاسم محمد ميدي

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 بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب101

 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 الطالب102

 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

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة شامل عبعوب حمزة
التقدير

مقبول

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

أمتياز

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة صالح عباس

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب103

 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 الطالب104

 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 جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة عدنان منصور فرحان

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة عمي حسين مرشود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب105

 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 الطالب106

 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  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة محمود محمد مسعود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة يقضان ابراهيم عبد اهلل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب107

 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 الطالب108

 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

الرا عميوي برهان موسى

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

أمتياز

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ماريا بشير طه 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

                                              

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب109

 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 الطالب110

 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

مقبول

جيد

مقبول

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ماريه حاتم متعب وهيب

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد سعدون حسين دلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

متوسط

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب111

 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 الطالب112

 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

محمد سممان عبد الرزاق عبد العزيز

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد عباس خزعل حسن

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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صباخياسم الطالب114

 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

محمود عدنان عموان محمود

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

مقبول

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مروة حسن طه صالح

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

أمتياز

جيد
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صباخياسم الطالب115

 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 الطالب116

 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 جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مريم اسعد منصور اسماعيل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مريم محمد رزوقي لطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب117

 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 الطالب118

 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 الطالب119

 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

مصطفى عالء الدين عبد الكريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى عماد عيسى محمد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى محمد غازي محمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهامقبول

                                              

مقبول

متوسط

مقبول

متوسط

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب120

 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 الطالب121

 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

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مالك محمد فميح حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

مقبول

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مالك مؤيد مصطفى مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب122

 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 الطالب123

 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

ميسم سامي ابراهيم حسين

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نبأ نجم عبيد 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

                                              

متوسط

متوسط

جيد جداً

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب124

 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 الطالب125

 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 الطالب126

 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

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ندى حسن هجول عبد االمير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نرجس محمد عبد االمير محمود

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

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نريمان جاسم محمد رشيد

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



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب127

 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 الطالب128

 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 الطالب129

 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

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هاجر حسين مخيبر حسين

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هاجر عباس عمي بخيت

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هبة اسعد محمد خمف

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

متوسط

أمتياز

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب130

 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 الطالب131

 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 الطالب132

 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 جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هبة اهلل مزهر عمي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هبة عمي حسين ابراهيم دلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هدى بشير احمد لفته

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 الثانية

صباخياسم الطالب133

 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

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هديل نزهان فخري حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب134

 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 الطالب135

 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 الطالب136

 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

وديان ابراهيم محمود قدوري

المواد المستوفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

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

ورود صباح نوري 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 بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ورود قاسم ردام

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد
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صباخياسم الطالب137

 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 الطالب138

 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 الطالب139

 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

وسن طالب احمد محمد

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

والء فتاح عبد الرزاق 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 بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  أمتياز

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

وهاد ردام كنوش فرحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
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صباخياسم الطالب140

 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

يوسف معد ياسين خمف

المواد المستوفي بهامتوسط

                                              

متوسط

متوسط

جيد جداً

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

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
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صباخياسم الطالب143

 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

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

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

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

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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صباخياسم الطالب145

 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 الطالب146

 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

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

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

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
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ازهار عباس عمي حسين
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اسراء هشام كيطان
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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اسماء شهاب احمد شريف

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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اشتياق طالب حسن عباس
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز
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أمتياز
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جيد جداً
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ايمان حسن تركان محمود
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ايات عبد الرحمن عبد الكريم ابراهيم
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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نتيجة مواد التحميل
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90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب16

 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 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب17

 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 الطالب18

 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 



 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباخياسم الطالب20

 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 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
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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
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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

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
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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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 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

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب33

 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

الدور االولالمرخلة الثانية

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

الدور االولالمرخلة الثانية

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

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

صباخياسم الطالب37

 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 الطالب38

 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 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
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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

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
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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

الدور االولالمرخلة الثانية
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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 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
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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
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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
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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

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


