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أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

ديانا جمال سعد حميد



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 الطالب19

 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 الطالب20

 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

أمتياز

جيد

متوسط

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رفل قيس عباس محمهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رغد عبد المنعم جياد شالهخ   

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد جداً

ناجح 

جيد



القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب21

 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 الطالب22

 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

                                              

جيد جداً

جيد

متوسط

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رندة حامد اسماعيل حدين 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

ضعيف

التقدير

مقبول

له دورثاني  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رقيو حدين صالح عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً



110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب23

 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 الطالب24

 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

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

أمتياز

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زبيدة عبدهللا خليفة حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

مقبول

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ريام صالح ميدي وفي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب25

 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 الطالب26

 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

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء حدين عناد يعقهب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء تحدين كاظم حدين

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب27

 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 الطالب28

 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 الطالب29

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زينب رياض حدين جميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

مقبول

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء مجيد فاضل احمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء علي عبد حدين



 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 الطالب30

 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 الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سبأ عبدالدتار عناد خلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زينة ماجد محدن نجرس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

أمتياز

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

متوسط



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 الطالب32

 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 الطالب33

 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

جيد جداً

متوسط

متوسط

متوسط

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سلمى عبد المعين عايش مخلف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سرى لؤي ابراهيم فرمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

مقبول

جيد جداً



التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب34

 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 الطالب35

 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

المهاد المدتهفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سيف سعيد عبد فياض

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 جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سماح عباس رشيد حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              



120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب36

 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 الطالب37

 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

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شفاء عله عيدى عليهي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

مقبول

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شذى دمحم يعقهب خليل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب38

 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 الطالب39

 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 بياأمتياز

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفا دمحم خليل صافي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيماء صادق علي محدن

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب40

 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 الطالب41

 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 الطالب42

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عباس مدلهل عبد الحدين مهسى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عاتكة فيرل علهان يهسف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبو جاسم كاظم جاسم



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 الطالب43

 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 الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4 جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد هللا مزىر ميدي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

مقبول

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد هللا دمحم حدين عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

مقبول

جيد

متوسط

ناجح  جيد

متوسط



فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب45

 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 الطالب46

 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 بياجيدالتخريج االصولي8

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عزيزه عامر نايف حمد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبدالرحمن ابراهيم حميد حاجم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

متوسط

مقبول

متوسط



90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب47

 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 الطالب48

 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 بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

علي نجم ىاشم مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

علي عماد فتاح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب49

 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 الطالب50

 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

                                              

جيد

مقبول

متوسط

جيد

التقدير

ضعيف

له دورثاني  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

علياء احمد محمهد عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المهاد المدتهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

ضعيف

مقبول

مقبول

التقدير

مقبول

له دورثاني  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

علي نياد ميدي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 





 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب1

 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 الطالب2

 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

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اسراء جاسم ابراهيم حطهد
التقدير

ضعيف

له دورثاني 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

ضعيف

مقبول

جيد

ضعيف

مقبول

جيد

50 الى 1من اختيار التسلسل

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

االء شياب حران عجيل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى



الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب3

 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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110

120

التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب4

 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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الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

متوسط

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

االء عمي حطهدي عمي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ابرار داود سمطان ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اسراء اسعد عباس عمي

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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الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب6

 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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الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب7

 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 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اكرام عمي وحيد احطد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

امل نادر عبد جباره

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد



فقه الجنايات5

مقاصد شريعة6

القياس والتقويم7

التخريج االصولي8
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب8

 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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الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب9

 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

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

مقبول

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

امير نصير عبدالجبار خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

ضعيف

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

له دورثاني  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

انفال طالل عبد الستارمطمك

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب10

 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 الطالب11

 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

انيار داود سمطان اسطاعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

متوسط

مقبول

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

آيو عباس خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً



التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب12

 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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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب13

 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

ضعيف

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

له دورثاني  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

آية ماجد احطد فرمان 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

أيو مصطفى  طو حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب14

 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 الطالب15

 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
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110

120

التقديرالمادة
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التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية ىشام محطهد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايالف حطيد ابراهيم جرمط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              



صباحياسم الطالب16

 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 الطالب17

 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

بركات سعد طمب حسن

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

مقبول

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

بيداء ناظم حطدي محطهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

تبارك كريم حسين عمي



المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4
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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

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب20

 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

جيد

متوسط

جيد جداً

ناجح 

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

جظان حاجم اسطاعيل حديد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

أمتياز

جيد

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

جظان خمف جطيل شرمهخ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

مقبول

متوسط



القياس والتقويم7

التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب21

 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 الطالب22

 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

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

جيد

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

خطائل خالد غيدان خمف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حارث ماجد عباس عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

جيد

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد



110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب23

 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 الطالب24

 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

                                              

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

داليا مظعم كريم دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

مقبول

جيد

جيد جداً

مقبول

مقبول

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دعاء حسين احطد صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب25

 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 الطالب26

 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

دعاء مزاحم ذياب خطيس 

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رجاء حسن عمي مانع 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

متوسط

مقبول

جيد



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب27

 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 الطالب28

 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 الطالب29

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رسل سمطان داود جارهللا

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رسل دمحم حطيد جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رندة كامل أحطد داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 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 الطالب30

 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 الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

مقبول

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رنا سعد عبد الرزاق جظاب

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رواء صالح ميدي فميح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد



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 الطالب32

 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 الطالب33

 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

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

جيد جداً

مقبول

متوسط

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء ستار عبد الحسن دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد جداً

أمتياز

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء قيصر جياد دمحم



التخريج االصولي8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب34

 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 الطالب35

 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

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب مجيد عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

 زيظب وسام نجم عبدهللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

جيد

مقبول

متوسط

جيد جداً



120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الرابعة

صباحياسم الطالب36

 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
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التقديرالمادة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

أمتياز

متوسط

مقبول

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ساره بكر كريم صالح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ساره صالح ميدي محطهد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

ضعيف

متوسط

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

متوسط

المالحظات

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
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صباحياسم الطالب39

 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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التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ساره فيصل غازي سمطان

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

ضعيف

مقبول

جيد جداً

أمتياز

مقبول

متوسط

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجى جاسم ابراهيم حسين

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً
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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
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجى عالء الدين جاسم دمحم

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

أمتياز

مقبول

مقبول

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سعاد جاسم دمحم جطيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيد سمطان سعدون عباس



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 الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه مقارن1

اصول فقه2

المرافعات3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةنحو4

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد جداً

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صدام حسيب محطهد احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

مقبول

التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفا  عباس شظيار فارس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً



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
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب46

 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 

الطهاد الطستهفي بياجيد

                                              

مقبول

مقبول

جيد جداً

أمتياز

متوسط

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفاء سعدي كريم ميدي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عذراء احطد حكيم خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بياأمتياز

                                              

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

جيد جداً

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

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
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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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التقدير

مقبول

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبدهللا حسن أحطد 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 

الطهاد الطستهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

جيد

جيد جداً

مقبول

مقبول

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي حسين تايو مجيد

الطهاد الطستهفي 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

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
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التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي داود سالم احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامقبول

                                              

متوسط

ضعيف

ضعيف

مقبول

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

مقبول

التقدير

متوسط

له دورثاني  ضعيف

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي مجيد ابراهيم كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيامتوسط

                                              

جيد

مقبول

مقبول

جيد




