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فاطمة زياد محمد إبراىيم 
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نتيجة مواد التحميل
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
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جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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مريم واثق محمود ميدي 
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مقبول
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محمد فيصل خضير حسن 
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أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ميند رشيد عبد عطية 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً
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جيد جداً
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نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

منال حامد عبداهلل خميس 
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جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ىيفاء حسين عباس عموان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً
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أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

ىديل عموان مغير محمود 
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

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 بياجيد

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

أمتياز

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

يوسف ابراىيم خميل صالح 
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المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى
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0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير
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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 بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

مسائياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

مسائياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

مسائياسم 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 المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم 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

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور االولالمرخلة الثانية

مسائياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

النحو 1

علوم القرأن 2

التالوة والحفظ 3

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

أصول التفسير6

 اللغة االنكليزية7

 علم نفس النمو 8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المواد المستوفي بيا

                                              

التقدير

نتائح االمتخانات النهائيةجامعة ديالى

قسم علوم القرآن والتربية االسالميةكلية العلوم اإلسالمية

0


