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فقه مقارن1
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صباحياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غادة عبد الرزاق عبعهب ياسين
التقدير

ضعيف

له دورثاني 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

ضعيف

متوسط

جيد جداً

ضعيف

متوسط

جيد

100 الى 51من اختيار التسلسل

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غسق نزىان عزاوي حسين

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى
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فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاطمو ثامر مجيد جاسم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فائزه صبحي حسين عمهان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

المهاد المستهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ليا عدنان حسين حرب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
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مقاصد شريعة6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4

مقبول

ناجح  متوسط

مقبول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ليمى شاكر حمهدي عمي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم ماكن وسمي مزعل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

جيد



فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

المهاد المستهفي بياجيد جداً

                                              

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مروه لقمان عمي رضا ميرزا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد جداً

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم باسم جاسم احمد

المهاد المستهفي بياجيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم سبع عزه احمد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم دمحم عبدالصمد جهامير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى عمي حسين عمي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نبأ اكرم دمحم محمهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد جداً

                                              

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نبأ دمحم جاسم دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

مقبول

جيد جداً

جيد

مقبول

مقبول

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ندى ابراهيم دمحم 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياجيد جداً
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فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7
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 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

نيى احمد ىادي حسين

المهاد المستهفي بيامتوسط

                                              

جيد

مقبول

مقبول

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

مقبول

التقدير

متوسط

له دورثاني  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر خالد عبدالحميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بياضعيف

                                              

جيد
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جيد جداً

مقبول

جيد

جيد

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىناء عمي رجاء عبيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

المهاد المستهفي بياجيد جداً

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

وفاء عمي عيسى إبراهيم

نتيجة مواد التحميل
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا

                                              

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

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 

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0



فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا

                                              

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب95

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا

                                              

المهاد المستهفي بيا

التقدير
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

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 

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المهاد المستهفي بيا

                                              



التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب99

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المستهفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

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 

المهاد المستهفي بيا
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غفران دمحم ناصر دمحم

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمر سمير عزيز احمد
التقدير

متوسط

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

مقبول

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

100 الى 51من اختيار التسلسل
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فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب55

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فريال أركان مطذر مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فرقان حامد زيدان خليفة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

مقبول

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

متوسط

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاطمو صادق كاظم داود



فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4 جيد

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ماىر دمحم ناصرحدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

قدس رباح لفتو عبدهللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

متوسط

ناجح  جيد

متوسط



فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

المهاد المدتهفي بياأمتيازالتخريج االصولي8

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم جمال فخري علي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم حدن احمد يهسف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

ضعيف

متوسط

جيد جداً



90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مرطفى دلف ابراهيم جهاد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

مقبول

جيد

متوسط

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم يهسف جاسم دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ندى علي محجهب حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

جيد

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مرطفى صكبان سلمان يعقهب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر جمال  جليل خليل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

مقبول

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نغم حدين خليل ابراهيم



صباحياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىاجر علي صالح عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر ميدي دمحم عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نهر كاظم خهرشيد حدين



المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

جيد جداً

مقبول

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىند احمد شياب سلمان  

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هبو حامد مجيد حميد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

جيد

ناجح 

متوسط



القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ورود رعد شمدي عبدهللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

مقبول

جيد

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية
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