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فقه العبادات1
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نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا
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جيد

جيد جداً

جيد جداً
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جيد

ناجح  جيد
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى
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عباس غانم غالب غائب

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عائشة عطر عباس عمي 
التقدير
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد العزيز عمي جاسم خطيس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد الرسهل كطال رشيد كيطان 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2
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التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2020 / 2019للعام الدراسي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عال جدوع سمطان رشيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد اليادي حاتم سالم دمحم
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي دمحم مطشر فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي سرمد رحيم سمطان
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة عطاد خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة عمي كظعان عصفهر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط
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جيد
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التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فردوس احطد غانم ناصر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة فيصل عباس شمب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

ضعيف
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ضعيف

له دورثاني  مقبول

مقبول
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

التقدير

جيد

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

كيالن احطد شياب احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

قبس باسم متعب داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول



علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
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فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم جبار فميح حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

محاسن طو شطام فاضل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

جيد

جيد

متوسط

ناجح  متوسط

جيد



النحو والصرف3
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم عامر تركي خشاف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم سعد عبد هللا خضير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح 

جيد



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب70

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب71

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4 جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مروه حسن عمي حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

محطهد دمحم اسطاعيل رخيس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

متوسط

جيد جداً

جيد جداً



انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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صباحياسم الطالب72

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب73

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

جيد

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى سعدي احطد عبد الطجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى حسين ابراهيم فيحان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً



التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب74

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب75

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

جيد

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميسم ثائر عهاد احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميا صفاء صالح عطران

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً



مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب77

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر سعد دمحم حسين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نجطة احطد حسن سعيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً
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صباحياسم الطالب78

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب79

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

الطهاد الطستهفي بيا80

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىدى صياد مجيد فياض

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىاجر فارس محسن سعيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا
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صباحياسم الطالب80

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب81

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىدى قاسم عزيز ىاشم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ىدى عبد حطيد مسرىد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب82

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

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

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ياسر عطار فاضل دمحم السعدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

وفاء كامل شاكر محطهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

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

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

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

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
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الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية خالد عبد هللا عمهان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

انهار محطهد حطيد خطيس



الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب7

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب8

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايالف حطيد عبد هللا احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

جيد جداً

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية مجيد حامد جمهب



صباحياسم الطالب9

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90
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110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب10

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب11

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايطن جاسم دمحم طاىر

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايالف نجيب عبدهللا ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

ايالف صبري دمحم قدوري



 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب12

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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110
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب13

التقدير تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايو مزىر ابراهيم عداي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

ضعيف

مقبول

مقبول

متوسط

التقدير

متوسط

له دورثاني  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايو خالد ابراهيم حسن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير



فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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110
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب14

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب15

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

التقدير

جيد

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

بتهل رائد قاسم دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايو ىيثم خمف احطد جدوع 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد

جيد جداً

متوسط

ناجح  جيد جداً

متوسط



علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب16

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب17

 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

جطيل عمي جطيل عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

مقبول

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

تبارك شياب احطد عبد الحطيد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد



النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب18

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حسين اسامة عبدالجميل خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حسان دمحم ميدي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

أمتياز

ناجح 

جيد جداً



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4 جيد

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حسين ماجد حطهد عمهان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حسين حسن حسين عمهان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              



انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

جيد

أمتياز

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حهراء خالد عبدهللا حطيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حطزة جهاد شاكر محطهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً



التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مقبول

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حهراء سطير جطيل كاظم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حهراء داود سمطان احطد 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً



مكتبة ومنهج بحث7
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90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حيدرعبد الرحطن عبد الكريم ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حهراء عادل محسن خمف

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً



80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

الطهاد الطستهفي بيا80

متوسط

ضعيف

جيد جداً

ضعيف

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد جداً

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رانيا قاسم احطد كريم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ذرى رحيم ميدي صالح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              



90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رندة حسن كاظم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رقية صادق عبدال عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء رشيد ججان كاظم 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء احترام جهاد حساني

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء قاسم حسن صدري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

مقبول

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء شامل دمحم حطيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب عطاد وىيب وادي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب جطيهر خضير عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              



التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

مقبول

أمتياز

أمتياز

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب ىادي ىجهل عبد االمير

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب دمحم ضياء الدين دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب40

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة كطال عمي فميح 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة عمي عطية ىجر

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

ضعيف

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

   سجاد جهاد كاظم عبد هللا

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ساىره حسن جهاد احطد

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سهسن حهاس شظدوخ عظكهش

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

جيد جداً

أمتياز

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سطر اكرم ميدي احطد مصمح

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

مقبول

جيد جداً

جيد

جيد جداً

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضاري خالد رشيد مجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شذى اسطاعيل ابراهيم سميطان



 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2020 / 2019للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2020 / 2019للعام الدراسي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى عباس عبد احطد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى عاشهر ميدي صالح



الدور الاولالمرحلة الأولى

صباحياسم الطالب50

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه العبادات1

علوم قرأن2

النحو والصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةمدخل شريعة4
انكليزي5

التالوة واحكامها6

مكتبة ومنهج بحث7

80

90

100

110

120

التقديرالمادة المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بيا

                                              

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

التقدير

مقبول

ناجح  جيد

جيد

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى مظاف عباس خضير


