
 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب1

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب2

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

احمد خضير عباس احمد
التقدير

متوسط

ناجح 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اركان محمد عمي غضيب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب3

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب4

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اسراء عمي محمد 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

اكرم حسن عمي ثاير عبيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

مقبول

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايالف مقداد كاظم خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ايمن جبار عبد اهلل ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

تحسين عمي عبد المحسن

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

حسين صدام هاشم

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

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد

متوسط

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

دريد محمود حمد عبد اهلل

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

روى طارق ابراهيم مطشر

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

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

رواء عبد الجبار ابراهيم لطيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زهراء جواد كاظم خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب13

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زهراء حازم جاسم حسين

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

ضعيف

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زهراء قاسم غازي جمعة

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
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/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

زينب جدوع جابر حسن

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

زينب محمد عبد داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/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

سارة مثنى فهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عباس مهوس وهاب عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد الخالق سالم منعم عمي

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  أمتياز

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد السالم حمزة حسن 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 بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد اهلل حازم عبد الحسن عمي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عبد الممك سالم هادي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاجيد
جيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي أسد جاني 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد

جيد

أمتياز

جيد

جيد

مقبول

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي سعد حسين احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمي عبداهلل خميفة حسين

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمياء هذال طمب 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 بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمر رحمان احمد عموان 

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

عمر مجيد محمود سممان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/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

غيث محمد محمود عمران

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

غيداء ناصر ظاهر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

فاطمة جموب يوسف عداي

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

لينا عبد العباس كاظم 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
أمتياز

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

أمتياز

جيد

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد حاتم عبد االمير ابراهيم

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

محمد نايف ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى حسن حسين عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

مصطفى قاسم محمد خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ميس سرمد سامي جاسم

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ميساء جودت كاظم ناصر

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

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نور حسن ويس عمي

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

نور عدنان كامل مصطاف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
متوسط

                                              

المواد المستوفي بهاجيد جداً
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

هادي مهدي موسى عمي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

وسام سممان صالح عيسى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

وسن جاسم عبد احمد

المواد المستوفي بهاأمتياز
أمتياز

                                              

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

وفاء كاظم حميد جراد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بهاأمتياز
جيد

                                              

جيد جداً

جيد

متوسط

أمتياز



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/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

مسائياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/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

مسائياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/مناهج تربوية8

م حاتم.م/ اللغة االنكليزية9

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثالثة

مسائياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

هالة. م.م/النحو1

د أكرام.م/  علوم الحديث2

م كميلة.م/الفقه االسالمي3

مواد قرار الكورس الثانيمواد قرار الكورس االولالنتيجة السنويةأكرام.د.م/ العقائد4
م كميلة.م/أصول الفقه5

م ايمان  .م/ مكتبة ومنهج البحث6

رعد. د.أ/ االعجاز القرآني7

م رواء .م/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

                                              




















































