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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
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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 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم فاروق عباس كاظم

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

                                              

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم عدنان جهاد كاظم 
التقدٌر

مقبول

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

جٌد

جٌد

جٌد

جٌد جداً

متوسط

100 الى 51من اختٌار التسلسل
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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
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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
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صباحياسم الطالب55

التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميعاد دمحم عبد الكري

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مها خالد حسين احميد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  جٌد

جٌد

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم لطيف جاسم عبدهللا



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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 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 الطالب57

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4 جٌد

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهى عبد الههاب محمهد شهاب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

مقبول

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نبراس زيد نجم عبدهللا دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً



نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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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
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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

المهاد المستهفي بهاجٌد جداًبالغة8

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر دمحم محمهد صالح

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر رعد محمهد جاسم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً



انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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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
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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

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهرة عادل صالح مهدي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر هالل نجم عبد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد

                                              



التقدٌرالمادة
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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
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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 المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هاجر طالب غايب سمير 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

متوسط

متوسط

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهرة عمار منعم جاسم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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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
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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
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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 المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هالة احمد جاسم دمحم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هارون رشيد حميد مجيد



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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 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
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هدى ايهب اسماعيل مهدي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هبة احمد جبار ارحيم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

هبة ابراهيم حسين علي



نحو3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتٌجة السنوٌةقواعد فقهٌة4
نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9
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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
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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

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هيفاء غانم فرحان علهان 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهامتوسط
متوسط

                                              

مقبول

مقبول

جٌد جداً

مقبول

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هدى منعم كاظم عارف

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

ناجح 

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
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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

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

وضاح مازن مطين دمحم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ورود علي حاتم مطلك

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً



110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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
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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 المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

يهسف عباس علي حسن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

                                              



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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
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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 المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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
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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
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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0



 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
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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
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر
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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
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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

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

0

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها
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فقه المعامالت1
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قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

استبرق خميس راضي خمف
التقدٌر

جٌد

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد

50 الى 1من اختٌار التسلسل



الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب3

 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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الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب4

 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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الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب5

التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

امنة احمد هادي حسن 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاضعٌف
ضعٌف

                                              

ضعٌف

ضعٌف

ضعٌف

التقدٌر

ضعٌف

ضعٌف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

افراح كاظم فاضل عباس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

افراح زاهر نجم عبد 



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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الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب6

 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 الطالب7

 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

امنة سعيد حميد حمهدي 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

امنة حسن  بيجان منشد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد



نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب8

 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 الطالب9

 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 المستهفي بهاجٌد جداًبالغة8

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية مهدي رشيد رحمان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

متوسط

متوسط

جٌد

جٌد

التقدٌر

مقبول

له دورثانً  ضعٌف

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايات جاسم عمي مهدي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد



انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب10

 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 الطالب11

 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 المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايالف نجم عبد سحاب 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

اية ياسين عمي شهاب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد

                                              



التقدٌرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب12

 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 الطالب13

 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 المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايناس عبد الههاب احمد خمف 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ايمان صباح حسن محمهد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثالثة

صباحياسم الطالب14

 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 الطالب15

 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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نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

بشائر حسين عمي مراد 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهامتوسط
جٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

بسمة سالم حميد حسن 



صباحياسم الطالب16

 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 الطالب17

 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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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

حسين هادي جباري مري

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

جاسم دمحم حميد مهسى

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

متوسط

ناجح  أمتٌاز

جٌد جداً

بشائر صالح صايل عبدالمطيف



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

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حهراء عمار رزوقي جمعة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حنين حسين عمي حسين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
أمتٌاز

                                              

جٌد

جٌد

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 المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

مقبول

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حيدر رشيد حميد رشيد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حهراء عمار صاحب كريم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد



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 المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

جٌد

جٌد

متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دينا مهفق جاسم دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهامتوسط
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

حيدر عدنان كامل عباس 

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 المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

أمتٌاز

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء سمير حسين عمهان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء جبار حسين حمهد

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

زينب جاسم دمحم شهاب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي 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 باسم جميل ابراهيم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زهراء عبد حسين جاسم



 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

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سراب شاكر محمهد جدوع

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاضعٌف
ضعٌف

                                              

ضعٌف

ضعٌف

ضعٌف

ضعٌف

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

ضعٌف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجاد منصهر حسين عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

أمتٌاز

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

أمتٌاز

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً



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

الدور الاولالمرحلة الثالثة

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

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صابرين عبد عمي عبد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سهسن اياد حمادي عمهان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد



بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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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
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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 المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى ابراهيم عناد كريم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفا ماهر اسماعيل جبهر

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              



120

التقدٌرالمادة
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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
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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 المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبة طارق حميد عرب 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طه عمي طه محمهد 

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
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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 المستهفي بهاجٌد
متوسط

                                              

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد هللا يهنس حسين ابراهيم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبة وسام عباس دمحم 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 
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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
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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
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التقدٌر تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

غفران سمير عبد عمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

متوسط

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي عبد المطيف احمد 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبير شالل غانم 



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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 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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 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 جداً

ناجح  جٌد جداً

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاطمة حسين عمي حسين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  جٌد

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاطمة الزهراء حافظ كامل عبدهللا

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

متوسط

جٌد جداً

أمتٌاز

متوسط

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

جٌد



نظم اسالمٌة5

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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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
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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 المستهفي بهاجٌد جداًبالغة8

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاطمة غازي حسين دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاطمة حميد غايب ديمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً



انكلٌزي9
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120
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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
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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

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

لمياء شاكر كشكهل نصيف

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بها

                                              

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فرقد عبد العزيز سعهد  ريحان

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

اسس تربٌة6

تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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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 المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم صالح معارج ماجد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد

متوسط

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم ابراهيم صبحي احمد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 




