
 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 

الفقه في قسم  ماجستيرلمتقدمين على الدراسات العليا / درجات االمتحان التنافسي ل
 7102-7102للعام الدراسي  وأصوله

 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الطالب ت

 55 المبول العام ابراهٌم طه عبدالوهاب عبد 1

 43 امتٌازات عبداللطٌف جاسم دمحماحمد  2

 45 النفمة الخاصة احمد دمحم عبد عبدهللا 3

 34 المبول العام أطٌاف لطٌف حسٌن زعٌتر 4

 42 المبول العام االء صالح حسن محمود 5

 66 المبول العام اٌالف محمود مهدي صالح 6

 65 النفمة الخاصة اٌمان كامل بدوي دمحم 6

 42 المبول العام حمٌداٌناس دمحم حسن  5

 46 المبول العام بان عادل رفٌك دمحم 9

 51 المبول العام بهاء خمٌس جمعه علً 11

 35 النفمة الخاصة جاسم دمحم مبارن خضٌر 11

 44 النفمة الخاصة جعفر صادق حمدي حسٌن 12

 31 المبول العام جمعة ناصر حسٌن علً 13

 55 الخاصةالنفمة  حسٌن غانم دمحم حسٌن 14

 39 المبول العام حسٌن محمود علً ظاهر 15

 35 المبول العام حال اٌوب ابراهٌم مراد 16

 31 النفمة الخاصة سعود راسم علً عبد 16

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 

الفقه في قسم  ماجستيرلمتقدمين على الدراسات العليا / درجات االمتحان التنافسي ل
 7102-7102للعام الدراسي  وأصوله

 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الطالب ت

 34 المبول العام سمٌه فكرت احمد مصطفى 15

 26 النفمة الخاصة صالح حماده ذٌاب حنتو 19

 61 المبول العام صبا عبدهللا علً صالح 21

 52 المبول العام صبا نزهان جاسم حسٌن 21

 56 المبول العام صالحصالح حسن حسٌن  22

 54 النفمة الخاصة ضحى ثابت علً ظاهر 23

 31 النفمة الخاصة حسٌن ظافر خٌون جبر 24

 63 المبول العام عامر عبدالرزاق حمٌد عبدهللا 25

 66 المبول العام عبدالجبار ابراهٌم دمحم هٌتاوي 26

 54 المبول العام عبدالرحٌم لحطان جاسم دمحم 26

 53 المبول العام عبدالعزٌز زٌدان خلف عبٌد 25

 51 المبول العام بادي عدنان خلف جاسم 29

 54 امتٌازات عالء حمد جاسم احمد 31

 45 النفمة الخاصة علً اٌاد صالح شبٌب 31

 42 النفمة الخاصة عمار علً كرٌم جاسم 32

 56 المبول العام عمر اسماعٌل خلٌل شالل 33

 61 المبول العام كلٌب مطلنفاطمه وائل  34

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 

الفقه في قسم  ماجستيرلمتقدمين على الدراسات العليا / درجات االمتحان التنافسي ل
 7102-7102للعام الدراسي  وأصوله

 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الطالب ت

 33 العامالمبول  فندي بشٌر سنو ناٌم 35

 غائب النفمة الخاصة لاسم محمود راضً عمران 36

 61 النفمة الخاصة دمحم حاضرعبدهللا جٌاد 36

 65 المبول العام دمحم رمضان عبدهللا عساف 35

 43 المبول العام مروة سالم مصطفى سلمان 39

 46 النفمة الخاصة مشرف حازم مجٌد رحٌم 41

 31 النفمة الخاصة مصطفى طعان عبد عبدالرزاق 41

 26 النفمة الخاصة منهل دمحمعلً حمدان علً 42

 36 امتٌازات مها طلب حمٌد دودح 43

 51 المبول العام نهال ممصود حسٌن عوفً 44

 14 النفمة الخاصة نور فوزي حامد علً 45

 42 المبول العام هبه عبدهللا علً صالح 46

 45 المبول العام ومٌض اسامه دحام احمد 46

 31 النفمة الخاصة ٌاسٌن خلٌل حدٌد ابراهٌم 45

 

 

 

 

 


