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صباحياسم الطالب19

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيامتوسط

                                              

جيد

جيد

متوسط

جيد

جيد جداً

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

دانيا خميل عبج هللا خميفة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رباب حدن خمف عبج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد



حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب20

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب21

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رحسة عجنان حاتم عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رفاه جاسم دمحم



انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب22

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب23

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رفل حدين رباح دايح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيا

                                              

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

متوسط

التقدير

ضعيف

له دورثاني  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

رنا بذير عبج هللا عمي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً



علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب24

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب25

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زىراء عساد عمي حدين

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيشب عبج الكريم مرعي سبع

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد جداً



سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب26

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب27

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

السهاد السدتهفي بياجيد

                                              

التقدير

جيد جداً

متوسط

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيشب يهنس رحسان داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيا

                                              

أمتياز

جيد

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

زيشو مثشى رفعت عزاوي

السهاد السدتهفي بياجيد جداً



90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب28

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب29

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سجى ابراهيم احسج عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

أمتياز

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

أمتياز

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سسية عبيج ىالل سمسان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد

                                              

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط



100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب30

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب31

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

جيد

جيد

متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سهسن حدين عمي طعسو

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

سيف سعجون احسج داود

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

السهاد السدتهفي بيا

                                              

التقدير



110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب32

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب33

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

                                              

التقدير

جيد

ناجح  جيد

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شفاء حدين رباح دايح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

متوسط

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد جداً

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد جداً

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيج عباس سمسان عمهان

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              



120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب34

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب35

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

شيج عزيز شعالن ابراهيم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                              

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

مقبول

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صابرين محسهد مراد عبج

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

متوسط

ضعيف

جيد جداً

جيد



التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب36

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب37

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد

جيد جداً

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صباح نافع محدن جرمط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفا لطيف مرطاف عباس

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيا

                                              

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

جيد

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد جداً

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل
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صباحياسم الطالب38

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب39

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

صفاء حدن صالح فيرل

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد جداً

جيد

جيد جداً

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ضحى حدين احسج عبجول

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

السهاد السدتهفي بياجيد جداً
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب41

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طارق مجيج عمي مرطفى

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

أمتياز

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبة طاىر فرمان

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد جداً

جيد جداً

متوسط
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صباحياسم الطالب42

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب43

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جيد جداً

جيد

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

طيبة يعرب قحطان خميل

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عباس حدين عباس حدين

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد

                                              

السهاد السدتهفي بياجيد

                                              

جيد

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
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صباحياسم الطالب44

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب45

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

متوسط

ناجح  متوسط

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عباس محدن عباس دمحم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

متوسط

جيد

متوسط

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبج الرحسن شاكر عمي كاظم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيا
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صباحياسم الطالب46

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب47

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبج الرسج ثعبان صالح عمي

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

جيد جداً

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عبج الهىاب ماجج عمي خميل

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيا

                                              

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى



الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب48

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب49

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

جيد

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

جيد

له دورثاني  ضعيف

جيد

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عجوية عبج الخالق ابراهيم كرجي

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي اياد محسهد قجوري

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بياجيد

                                              

السهاد السدتهفي بياجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

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

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

التقدير

عمي عباس صحه ذياب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

السهاد السدتهفي بيا
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب52

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8

90

100

110

120

التقديرالمادة

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عمي عبد القادر عبد لطيف
التقدير

جيد

ناجح 

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

مقبول

جيد

جيد

متوسط

متوسط

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

عههد عدنان عبد الجبار ابراهيم 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

                                              

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد

متوسط

متوسط
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الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب53

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7
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الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب54

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة

 2021 / 2020للعام الدراسي

جيد

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  جيد

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

فاططة شاكر محطهد حدن

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

ليمى احطد عهاد فميح

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

جيد جداً

أمتياز

جيد

جيد

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب55

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6
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الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب56

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثانية

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مرتضى عطر سمطان مرشهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مروة صباح نهري

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              



صباحياسم الطالب57

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7
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صباحياسم الطالب58

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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الدور الاولالمرحلة الثانية

صباحياسم الطالب59

مريم اياد جهاد كاظم

الطهاد الطدتهفي بها

                                              

التقدير

التقدير

ضعيف

له دورثاني  ضعيف

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم عبد الحافظ عبد هللا عبد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهامتوسط

                                              

متوسط

ضعيف

متوسط

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم قاهر عادي عمي



 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6
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صباحياسم الطالب60

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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صباحياسم الطالب61

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

جيد

متوسط

جيد

جيد

التقدير

متوسط

ناجح  مقبول

مقبول

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مريم نجيب كاظم جاسم

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

متوسط

جيد

متوسط

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  متوسط

متوسط

التقدير

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى حدب هللا حدن محطهد

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7
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صباحياسم الطالب62

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6
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صباحياسم الطالب63

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

أمتياز

متوسط

جيد جداً

متوسط

أمتياز

جيد جداً

جيد جداً

متوسط

التقدير

أمتياز

ناجح  جيد

جيد جداً

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى خمف عبد حبيب

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

مصطفى عمي عزاوي محيدن

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

التقدير

جيد جداً

ناجح 



اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب64

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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التقديرالمادة
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صباحياسم الطالب65

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

الطهاد الطدتهفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

جيد

ناجح  جيد

جيد جداً

التقدير

جيد

له دورثاني  متوسط

ضعيف

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

معن مجيد حطيد مهدي

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهامتوسط

                                              

جيد

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

جيد جداً

ناجح  متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نجهى عبد الرحطن دمحم خطيس



نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6
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صباحياسم الطالب66

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6

علم الكالم7

سيرة نبوية8
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صباحياسم الطالب67

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

جيد

جيد جداً

متوسط

متوسط

ناجح 

جيد

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهى جالل حطيد حبيب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد

                                              

الطهاد الطدتهفي بهاجيد جداً

                                              

جيد

جيد

جيد

متوسط

التقدير

جيد جداً

له دورثاني  جيد جداً

ضعيف

التقدير

جيد

ناجح  جيد جداً

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر الهدى دمحم كاظم لفتة

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 



مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
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صباحياسم الطالب68

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
حاسبات5

انكليزي6
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صباحياسم الطالب69

 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهاجيد

                                              

جيد جداً

جيد

أمتياز

جيد

متوسط

متوسط

جيد

مقبول

التقدير

مقبول

له دورثاني  ضعيف

متوسط

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر جاسم دمحم جدام

نتائج الامتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم الشريعةكلية العلوم الإسلامية

نهر سطير عبد الجبار شهاب

المالحظات

نتيجة مواد التحميل

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

الطهاد الطدتهفي بهامتوسط

                                              

متوسط

التقدير

جيد

ناجح  مقبول

متوسط



حاسبات5

انكليزي6
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 تحميل الكورس الثاني تحميل الكورس االولنتيجة الكورس االولالكورس االولت

فقه االحوال الشخصية1

اصول فقه2

نحو وصرف3

مهاد قرار الكهرس الثانيمهاد قرار الكهرس االولالنتيجة السنويةحفظ قران كريم4
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