
 كلية العلوم االسالمية  

 قسم الشريعة /الدراسة الصباحية  

   متحانيةإلاللجنة ا

 الدور االول الرابع صفال 2020-2019نتائج االمتحانات النهاية االلكترونية للعام الدراسي 

أصول   قواعد فقهية   اسم الطالب ت
 الفقه  

الفقه  
 الجنائي 

اختالف  
 الفقهاء 

أحاديث  
 االحكام  

الفقه  
 المعاصر 

المشاهدة   النحو  
 والتطبيق  

 النتيجة   بحث التخرج  

احمد  ابراهيم احمد 1  ناجح  جيد جدا امتياز  متوسط  امتياز  جيد  جيد جدا جيد جدا جيد  جيد  

احمد  علي  احمد 2  ناجح  جيد جدا جيد جدا جيد  امتياز  جيد  امتياز   جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

رمضان حازم  استبرق  3  ناجحة  جيد جدا جيد   جيد  امتياز  جيد  جيد جدا جيد جدا جيد  جداجيد   

احمود  حاضر درب 4  ناجح  جيد  جيد  جيد  جيد جدا جيد  جيد جدا جيد جدا جيد  جيد  

نادريوسف  بروين 5  ناجحة  جيد جدا جيد  جيد  امتياز  متوسط  امتياز   جيد جدا جيد  جيد  

سعيد   علي  بشرى 6  ناجحة  امتياز  مستوفيه  امتياز  امتياز  مستوفيه  امتياز  امتياز   جيد جدا مستوفيه  

محمود  محمد  جاسم 7  ناجح  جيد جدا جيد  جيد  امتياز  جيد  امتياز  امتياز  جيد  جيد  

محمد   معتصم زبيدة  8  ناجحة  جيد جدا جيد  جيد  جيد جدا جيد  امتياز  جيد جدا جيد  جيد  

خليل  سالم شعيب 9  ناجح  متوسط  مستوف  جيد  امتياز  مستوف  امتياز  جيد جدا جيد  جيد جدا 

ابراهيم  ناظم طليعة 10  ناجحة  امتياز  جيد  جيد  جيد جدا جيد  امتياز  جيد جدا جيد  جيد  

حويجة  هادي الرزاق  عبد 11  ناجح  امتياز  جيد جدا جيد  امتياز  جيد جدا امتياز  امتياز  جيد جدا   جيد  

زرنان  تحسين القادر عبد 12  ناجح  امتياز  جيد  جيد  جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز   جيد جدا 



 ناجح  جيد جدا جيد جدا جيد  امتياز  جيد  جيد جدا جيد جدا جيد حدا جيد  كاطع  ابراهيم للا  عبد 13

عطية  صالح عمر  14  ناجح  جيد جدا جيد  متوسط  جيد جدا جيد  امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد  

علي  عادل  ماب 15  ناجحة  جيد جدا جيد  جيد  جيد جدا متوسط  جداجيد   جيد جدا متوسط  جيد  

حمد  بشير محمد  16  ناجح  جيد  جيد  جيد  جيد جدا متوسط  امتياز  جيد  جيد جدا جيد  

 ناجح  جيد جدا جيد  جيد  امتياز  جيد جدا امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد  ياسين  فرحان محمد  17

صالح يوسف  محمد  18  ناجح  جيد  جيد جدا جيد جدا امتياز  جداجيد   جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

ويس  صالح محمود  19  ناجح  امتياز   جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز  جيد  

القادر عبد  علي  مريم  20  ناجحة  جيد جدا جيد جدا   جيد  امتياز  جيد  امتياز  جيد جدا امتياز  جيد جدا 

فاضل  ناصر  مصطفى  21  ناجح  جيد جدا جيد جدا     جيد  امتياز  جيد جدا امتياز  جداجيد   جيد جدا جيد  

 ناجحة  جيد جدا جيد جدا جيد  امتياز  جيد  امتياز  جيد جدا   جيد جدا جيد جدا  مصطفى دخيل  نعيمة 22

 

 نتيجة الطالبة زبيدة معتصم تحميل  

 النتيجة  التقدير  اسم المادة  ت

 ناجحة  جيد جدا فقه المعامالت 1

 ناجحة  متوسط  النبوية السيرة  2

 

 وفقكم للا لخير الدنيا واالخرة 
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