
كلية العلوم االسالميةجامعة تكريت /  

610ـ 6102/ نتائج االعتراضات للدراسات االولية للعام الدراسي     قسم العقيدة والفكر االسالمي  

 نتيجة االعتراض
 

 ت اسم الطالب المرحلة اسم المادة

  .1 بهاء دمحم سلوم االولى علم المنطك مطابك
 فلسفة ناجح بمرار

 ٌوسف حبٌب رشٌد االولى

2.  
  .3 منطك مطابك

  .4 نحو ناجح بمرار
 االولى النحو مطابك

 
 دمحم لحطان شهاب

5.  
  .6 المنطك مطابك
 االولى فلسفة اسالمٌة مطابك

 
 عواد دمحم مخلف

7.  
  .8 علوم حدٌث مطابك

  .9 عمر دمحم خلٌف االولى النحو ناجح بمرار

 علوم حدٌث ناجحة بمرار
 هاجر دمحم خٌرو االولى

10.  

اسالمٌةفلسفة  مطابك  11.  

  .12 علم المنطك مطابك

  .13 دمحم باسل حجوكً االولى علوم المران مطابك

 منطك مطابك

 ابراهٌم كرٌم جودر االولى

14.  

  .15 النحو مطابك

  .16 علوم الحدٌث مطابك

  .17 وسام  روكان كامل االولى النحو ناجح بمرار

  .18 عثمان ٌونس احمد االولى علم المنطك ناجح بمرار
عمٌدةمدخل  مطابك   .19 حذٌفه عبدالحفٌظ شعالن االولى 
  .20 عباس جعفر عبد االولى النحو مطابك

  .21 عبدالرحمن احمد ناٌف الثالثة اصول فمه مطابك

  .22 فائز عوٌد مطر الثالثة احكام لران مطابك
 اصول فمه مطابك

 دمحم عبد احمٌد الثالثة

23.  
  .24 النحو مطابك
  .25 احكام لران مطابك

  .26 مٌهان عبدهللا احمد الثالثة اصول الفمه مطابك

 االدٌان مطابك

 عمر وائل رشٌد الثالثة

27.  

  .28 تفسٌر تحلٌلً مطابك

  .29 اصول فمه مطابك
 مطابك

 
 

  .30 مناهج محدثٌن



 النحو مطابك
 احمد عثمان شحاذة الثالثة

31.  

  .32 اصول الفمه مطابك

 الثالثة اصول فمه مطابك

 انتظار علً عجٌل

33.  

 احكام لران مطابك
 الثالثة

34.  

  .35 النحو مطابك
 طرائك التدرٌس مطابك

 حال عمر خضٌر الثالثة
36.  

  .37 العمائد مطابك

  .38 ساره عزاوي علً الثالثة احكام المران مطابك

 تفسٌر تحلٌلً مطابك
 سفٌان جمعة حسٌن الثالثة

39.  

  .40 طرائك تدرٌسً من متوسط الى جٌد

  .41 عبدالعزٌز غانم عدٌم الثالثة اصول الفمه مطابك

  .42 مكارم اٌاد طارق الثالثة اصول فمه ناجحة بمرار

  .43 طه خمٌس علً الثالثة اصول فمه مطابك

 ناجح من ضعٌف الى ممبول
 مناهج محدثٌن

 اسماعٌل حمد سلٌمان الثالثة 
44.  

  .45 اصول فمه مطابك

 تفسٌر تحلٌلً مطابك

 حمد دمحم صالح الثالثة

46.  

  .47 اصول فمه مطابك

  .48 مناهج محدثٌن ناجح بمرار

بمرار ناجح   .49 دمحم ابراهٌم كرٌم الثالثة اصول فمه 

  .50 تمارا احمد جمٌل الثالثة اصول فمه مطابك

  .51 ابتسام علً محمود الثالثة اصول فمه مطابك
 حفظ وتالوة مطابك

 احمد سالم مخلف الثالثة

52.  
  .53 مناهج محدثٌن مطابك
  .54 تفسٌر تحلٌلً مطابك

رمضان دمحمبسام  الثالثة اصول فمه مطابك  55.  
 النحو مطابك

 حسنه عبد محمود الثالثة
56.  

  .57 اصول فمه مطابك

 النحو ناجحة بمرار
 شٌماء عبد محمود الثالثة

58.  

  .59 اصول فمه مطابك

  .60 اسماء اسماعٌل جاسم الثالثة اصول فمه ناجحة بمرار

 اصول فمه مطابك
 مصطفى ناظم عبد الثالثة

61.  

  .62 النحو ناجح بمرار

واخالقتصوف  مطابك   .63 عبدالوهاب دمحم حسٌن الثانٌة 

  .64  الثانٌة االدٌان مطابك
 مطابك

 
  .65 عبدالحكٌم عبد علً الثانٌة تصوف واخالق



   

 

 علم المنطك مطابك

 صبري حسٌن خلف الثانٌة

66.  

  .67 فمه ممارن ناجح بمرار

  .68 التفسٌر مطابك

  .69 فلسفة ناجح

  .70 علم االجتماع ناجح

  .71 عمر راضً سالم الثانٌة تصوف واخالق مطابك

 االدٌان مطابك

 سعد دمحم بشٌر الثانٌة

72.  
  .73 التفسٌر مطابك

  .74 علم المنطك من ممبول الى جٌد
 تصوف واخالق مطابك

 نورس شعبان رمٌض الثانٌة

75.  
  .76 علم المنطك مطابك
  .77 علم النفس مطابك
  .78 النحو مطابك
  .79 فمه ممارن مطابك
  .80 التفسٌر مطابك

ٌونانٌةفلسفة  مطابك  81.  

  .82 نشمً سلوان رشٌد الثانٌة فمه ممارن مطابك

  .83 نور صباح مطر الثانٌة التفسٌر ناجحة بمرار
 االلهٌات مطابك

 عبدهللا دمحم حسٌن الثانٌة
84.  

  .85 المنطك مطابك

  .86 علً شهاب حمادة الثانٌة فمه ممارن مطابك
 الثانٌة فلسفة ٌونانٌة مطابك

 
 سعد سطام بدٌوي

87.  
ممارنفمه  مطابك  88.  


