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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها
                                              

مقبول

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عذراء باسػ خميل عمي 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جيد

مقبول

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبير خالد اسطاعيل عمؽان
التقدير

جيد جداً

ناجح 
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فقه العبادات1

علوم قرأن2
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صباحياسػ الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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100
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عفاف دمحم سبهان دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عذراء جاسػ ابراهيػ حديؼ
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فقه العبادات1

علوم قرأن2
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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100

110
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عال ليث عبؽد احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عال لؤي مالغ داود
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فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي صالح عبدالرزاق دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي داود سميػ سعمؽ



الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب59

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1
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فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3
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التقديرالمادة
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عطر محطؽد سبتي حطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

التقدير

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي عبد الخالق محطؽد دمحم
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فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5
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التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غيث عطاد مبدر عبد هللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غفران حاتػ سمطان احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

غفران جاسػ دمحم عمي
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فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5
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التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فرح قصي خميل حطؽد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة حطد شهاب احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط



فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5
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علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

التقدير

متوسط

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم وليد عمي حديؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم ثاير احطد كاظػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً



علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5
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فقه العبادات1
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النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مرتضى باسػ كامل عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

جيد

جيد

متوسط

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

محطؽد عالء عبد الحديؼ محطؽد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد



النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى جاسػ ذياب دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريػ قاسػ عيدان كامل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

ناجح 

متوسط



مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4 متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميدرة دمحم مطر حديؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

مقبول

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مهدي عامر عبد كمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً



انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميالد زياد ناجي عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميالد جاسػ دمحم عمؽان 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً



تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب76

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هبه كاظػ نؽري كريػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نبراس ثائر خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

أمتياز

جيد جداً



مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

وديان خالد ابراهيػ خميل 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هظد متعب صالح كريػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد جداً
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

الطؽاد الطدتؽفي بها80

مقبول

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ياسطيؼ سعد ياس خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

وفاء دمحم جاسػ دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب83

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

أمتياز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

يؽسف دمحم حدؼ نجػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ياسطيؼ عباس معفر شاكر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب84

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباحياسػ الطالب85

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

الطؽاد الطدتؽفي بها

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطدتؽفي بها
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احطد صفاء كامل سعدون

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

 افراح تحسيؼ سييل نجػ 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب5

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب6

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اديان وائل ناظػ شياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

احطد كريػ احطد داود



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

امال زياد بريسػ ىادي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

االء ابراهيػ جاسػ دمحم



الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اميطة رحطؼ عبد هللا دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اماني حسيؼ صعب عبيد



صباحياسػ الطالب11

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب13

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

بتؽل عمي ميدي جؽاد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

أزل ماىر مسمػ عمي العطر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

انيار طارق اكرام حسيؼ 



 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب15

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حظيؼ تحسيؼ عظاد عبد الرحطؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

جبار مظصؽر جبار حكاني

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً



فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب17

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

التقدير

متوسط

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رجاء ثامر حسيؼ دمحم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمؽع ميدي رشيد رحطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

أمتياز

جيد

ناجح  جيد

جيد



علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

التقدير

جيد

ناجح  جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رسل عبد هللا جسام دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رحاب محطؽد ميدي وىيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

مقبول

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد



النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

التقدير

أمتياز

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رىام جالل تحسيؼ ابراهيػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رشا رائد غزاي حسيؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

ناجح 

جيد



مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4 متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زمؼ عؽاد خمف عؽاد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ريام احطد ياس جظكان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد



انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء ماجد غازي حسيؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء رعد ابراهيػ عبد هللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

أمتياز

أمتياز

أمتياز



تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب جاسػ عمي خضر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب باسػ قاسػ محطؽد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً



مكتبة ومنهج بحث7
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صباحياسػ الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظة طالل دمحم سطيؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب صالح ميدي نصيف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد
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صباحياسػ الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

الطؽاد الطستؽفي بيا80

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ساره طالب دمحم مظصؽر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة قاسػ عبؽد كريػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجاد ىيثػ صباح حسؼ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سبأ سعد كريػ اسطاعيل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سعاد دمحم كاظػ مظصؽر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سحر يؽنس ريو خظؽ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسػ الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسػ الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شروق اثير جبار حطيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سيف صفاء الديؼ ياس عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسػ الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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صباحياسػ الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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120

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيطاء سعد عبد اليادي حطيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

ضعيف

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيالء جاسب معمؽم احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفا عادل صالح ميدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

أمتياز

أمتياز

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صبا فرحان سمطان كاظػ

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى حامد محطؽد ميدي 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفاء عمي خضير عباس

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبة ىاشػ حطيد ميدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

مقبول

جيد

متوسط

جيد

التقدير

مقبول

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طاىر سعدون  حبيب شالل

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

جيد

أمتياز

أمتياز

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد هللا عمي داود سمطان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد هللا رحطان محطؽد احطد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد الؽاحد حسؼ صالح عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد الطمغ كريػ خضير عبد هللا



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسػ الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مؽاد قرار الكؽرس الثانيمؽاد قرار الكؽرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

تالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطؽاد الطستؽفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبدهللا ليث عبدهللا عباس


