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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

رسل حيدر عدنان دمحم

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
متوسط

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  جٌد

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رغد حامد شكهر محطهد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  ضعٌف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رياض طارق ثامر خالف



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 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 جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد

له دورثانً 

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ريم نصير فاضل حدين 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

أمتٌاز

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  ضعٌف

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء احطد عباس دمحم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً



تفسٌر آٌات احكام7

بالغة8

انكلٌزي9

100

110

120

التقدٌرالمادة
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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
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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

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب جاسم دمحم حدن

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب خليل ابراهيم حدن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  مقبول

أمتٌاز



110

120

التقدٌرالمادة
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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
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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

                                              

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب عطاد علهان جاسم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد

متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب كريم فليح حدن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً
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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
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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

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

 زيظب دمحم عبد القادر 

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيظب نجم عبد قظبر

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد
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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
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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
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متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سارة فاروق عبهد بالم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ساىره جاسم احطد مهسى

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
متوسط

                                              

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سراب صالح ميدي جاسم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



 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 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
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 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

فقه المعامالت1

اصول فقه2

نحو3

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

متوسط

مقبول

جٌد جداً

متوسط

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سالم نزىان فخري حدن

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سطر فارس احطد دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
متوسط

                                              

التقدٌر

مقبول

له دورثانً  ضعٌف

متوسط



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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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

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

جٌد

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سيف نعطو عزيز اسطاعيل 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
متوسط

                                              

مقبول

جٌد

جٌد جداً

جٌد

متوسط

جٌد

جٌد جداً

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيد ثامر عبد علي احطد 



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

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيد علي محدن احطد 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
جٌد

                                              

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

ضعٌف

جٌد

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

جٌد

له دورثانً  متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيطاء خطيس ىجيج ياسين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً



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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

                                              

جٌد

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صقر صالح ميدي صكر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى حدن عليهي محدن

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

الطهاد الطدتهفي بيامتوسط
متوسط

                                              

متوسط

متوسط

جٌد جداً

مقبول

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

متوسط

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل



 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

 2021 / 2020للعام الدراسي

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عادل دمحم عبد الخالق نجيب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
متوسط

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد الغفار ياسر عزيز ىالل 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
متوسط

                                              



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

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبد الكريم اسد كريم مطر

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عذراء ياسين عبهد سلطان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

علي فارس عبهد رحيم



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

متوسط

جٌد

جٌد جداً

مقبول

مقبول

ناجح  مقبول

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

علياء جطعة خلف علي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
مقبول

                                              

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
جٌد جداً

                                              

ضعٌف

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

له دورثانً  جٌد

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عطار حديب احدان جاسم 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

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

بالغة8

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

جٌد جداً

جٌد

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة احطد ميدي حطيد 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة عبد الحدن عباس حدين

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً



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

جٌد جداً

                                              

التقدٌر

متوسط

ناجح  متوسط

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة مزىر ابراهيم مدب

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياأمتٌاز
جٌد

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فردوس غازي احطد خطيس 

الطهاد الطدتهفي بياأمتٌاز
جٌد جداً

                                              



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

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

قطر ىاشم مريس جهاد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد
جٌد

                                              

مقبول

جٌد

أمتٌاز

متوسط

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

أمتٌاز

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

لطياء لطيف جاسم دمحم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بياجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً





















































 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

 2021 / 2020للعام الدراسي

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دمحم قاسم رشيد سلطان
التقدٌر

مقبول

ناجح 

الكورس االولالدور االول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

جٌد جداً

جٌد جداً

جٌد

جٌد جداً

جٌد

100 الى 51من اختٌار التسلسل

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مروج طه زمان حبيب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

                                              

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى



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

 تحمٌل الكورس الثانً تحمٌل الكورس االولنتٌجة الكورس االولالكورس االولت

متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم شعالن جاسم دمحم

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم دمحم حميد صالح

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  جٌد

جٌد جداً

التقدٌر

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

منى ناصر كاظم خميس 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 



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

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

متوسط

متوسط

جٌد جداً

جٌد جداً

متوسط

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

ضعٌف

له دورثانً  ضعٌف

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ميسم شامل فليح حسن

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

 ميالد اسماعيل خليل فرحان

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

متوسط

التقدٌر

مقبول

له دورثانً  ضعٌف

جٌد



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

بالغة8

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
متوسط

                                              

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

مقبول

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نادية لطفي صالح جهاد

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد جداً
جٌد

                                              

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهرا عدنان قدوري حبيب 

المهاد المستهفي بهاجٌد



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

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هدى احمد فاضل عباس

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

جٌد جداً

                                              

المهاد المستهفي بهاأمتٌاز
جٌد جداً

                                              

جٌد جداً

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد

ناجح  متوسط

جٌد جداً

التقدٌر

جٌد جداً

ناجح  مقبول

جٌد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هدى لطيف عبيد مرمي

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة:مالحظة 

المهاد المستهفي بهاجٌد
جٌد جداً

                                              

جٌد

جٌد جداً

أمتٌاز

جٌد



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 

جٌد

جٌد

جٌد جداً

جٌد

التقدٌر

متوسط

ناجح  مقبول

جٌد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هديل احمد خضير عباس

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

هديل عباس نجم عبد الكريم

المالحظات

نتٌجة مواد التحمٌل
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