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اصول فقه2

نحو3
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل
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المهاد المدتهفي بهاجٌد
مقبول

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ابتهال شهكت مطمك
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المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
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50 الى 1من اختٌار التسلسل
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اخالص هاشم مرطاف

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

احمد نهري كريم عمي 
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نتٌجة مواد التحمٌل
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اصول فقه2
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً
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أمتٌاز
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متوسط

ناجح  متوسط
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جٌد

جٌد جداً
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداًبالغة8

جٌد جداً

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اسراء عباس ذياب دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل
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اسراء جعفر كاظم 
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المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
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فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
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اسس تربٌة6
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المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

افراح دمحم عبد هللا حدين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اسيل عماد راضي 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد جداً
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5
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التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاأمتٌاز
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

له دورثانً  ضعٌف

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

االء سممان لطيف دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اكرم احمد اسماعيل خمف

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

له دورثانً  ضعٌف

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

انراف صالح جهاد كاظم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب18

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية دمحم اسماعيل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهامتوسط
مقبول

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية طالب نعمان داود

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهامتوسط
متوسط

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

انفال رعد خنفر كاظم 



نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب19

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب20

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

باسم رافع دمحم هزاع

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

أسيا خميل ابراهيم خمف 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

ناجح 

جٌد جداً



تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب21

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب22

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

بمدم احمد جميل محمهد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

براء عمي دمحم جاسم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد جداً



110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب23

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب24

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

المهاد المدتهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

تبارك طه احمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

تبارك حدين هادي اسماعيل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب25

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب26

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حدين فزع عباس جهاد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاضعٌف
ضعٌف

                                              

ضعٌف

ضعٌف

ضعٌف

ضعٌف

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

ضعٌف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

تمارة حامد اسماعيل حدين

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب27

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب28

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب29

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دعاء حميد عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

خطاب عدنان احمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ختام فاضل عمي حدين



 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب30

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب31

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

التقدٌر

مقبول

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دعاء دمحم عمي مهدي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

له دورثانً  ضعٌف

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دعاء عمار فيرل عبد هللا 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب32

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب33

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رحاب دمحم عزيز عبد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رانية حازم دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد



بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب34

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب35

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رسل عادل حكيم حميد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رسل جبار حديب عمهان 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              



120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب36

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب37

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

المهاد المدتهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زبيدة مهند كاظم مذخال

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رويدة احمد حدين حمهد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب38

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب39

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زمن حدن مذري

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زمن ابراهيم احمد جارهللا

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب40

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب41

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب42

التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء مفيد منعم حدن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء ستار مهدي 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء رياض حامد ابراهيم 



فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب43

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب44

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4 جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زينب خميل ابراهيم خميل

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء يحيى حدين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً



نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب45

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب46

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداًبالغة8

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زينب غانم عطية عباس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زينب عباس داود ناصر

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد



انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب47

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب48

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

مقبول

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة اياد احمد 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زينب دمحم كاظم نرار 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

متوسط

                                              



التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب49

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب50

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة عمر احمد حدين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المدتهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة رباح ناصر دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 





 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب51

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب52

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجى ستار يحيى عبد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

                                              

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سبأ سمطان جسام دمحم
التقدٌر

متوسط

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

100 الى 51من اختٌار التسلسل



الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب53

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب54

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب55

التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سهى حامد حطيد غريب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتٌاز
متوسط

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سهاد عدنان عمهان عطية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  مقبول

جٌد جداً

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجى عباس فاضل حسين 



فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب56

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب57

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4 متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شهد صفاء عمي حسن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

أمتٌاز

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شهد رضا عمي ساجت

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً



نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب58

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب59

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

الطهاد الطستهفي بهاأمتٌازبالغة8

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شهد دمحم عمي حسين 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شهد عباس عيدان حطهد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

أمتٌاز

جٌد



انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب60

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب61

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

متوسط

متوسط

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صادق قاسم ابراهيم مهدي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شهالء خالد خريسان لفتة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد جداً

                                              



التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب62

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب63

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى هادي شاكر

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

متوسط

جٌد

متوسط

متوسط

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى خضر عباس عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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صباحياسم الطالب64

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب65

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبة زيد مهجهج دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
أمتٌاز

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضياء فالح حظش عمهان 



صباحياسم الطالب66

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب67

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب68

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عباس عمي عباس احطد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عائشة شهاب احطد وهيب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

عائشة سعد شكر محطهد



نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب69

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب70

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي صباح كاظم معمهم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عذراء خميل حطيد مجيد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

ناجح 

جٌد



تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب71

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب72

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غفران حسين عمي ناصر

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي عبد الجبار حسن عبد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد



110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب73

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب74

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة احطد كاظم عبد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

مقبول

جٌد

جٌد

متوسط

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غفران فالح حسن دمحم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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صباحياسم الطالب75

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب76

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

متوسط

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة رشيد مجيد خمف

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

ضعٌف

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة جهاد داود صالح 

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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صباحياسم الطالب77

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب78

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب79

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

كطيمة فؤاد عاصي شهاب 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

قطر هاشم عمي صالح

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة عبد العالي داود



 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب80

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب81

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مرتضى حامد خزعل عمهان 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

محطهد أحطد دمحم جاسم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب82

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب83

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهار عامر حهمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى دمحم عدنان عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد



بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب84

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب85

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

يهنس محطهد الطرسي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

وداد خمف محطهد حطيد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              



120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب86

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب87

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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صباحياسم الطالب88

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب89

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى 2021 / 2020للعام الدراسي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب90

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب91

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب92

التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0



فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب93

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي
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صباحياسم الطالب94

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              



نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب95

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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صباحياسم الطالب96

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

الطهاد الطستهفي بهابالغة8

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى
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