
 

 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 

 أصول الدينفي قسم  ماجستيرلمتقدمين على الدراسات العليا / درجات االمتحان التنافسي ل
 7102-7102للعام الدراسي 

 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الطالب ت

 11 النفمة الخاصة احمد عاصم خلٌل بكر 1

 44 المبول العام دمحم علً اسماء حذٌفه 2

 55 المبول العام اشجان عبدهللا الطٌف احمد 3

 15 النفمة الخاصة اكرم فٌاض حبٌب عالوي 4

 32 المبول العام امنه بهجت وهٌب دمحم 5

 4445 المبول العام اوراس صفاء حسن نمً 6

 15 المبول العام بهاء علوان خلف رجب 5

 11 الخاصة النفمة جاسم خلف علً زٌدان 1

 34 النفمة الخاصة حسٌن ٌونس احمد خلف 1

 2145 المبول العام حمٌد ابراهٌم فرحان حنتوش 14

 44 المبول العام حنان عبدالحكٌم ابراهٌم خالد 11

 3145 النفمة الخاصة خالد جمال غائب صالح 12

 2145 امتٌازات خضر عباس حسٌن احمد 13

 4145 الخاصةالنفمة  خمائل حسٌن علً دمحم 14

 3445 المبول العام رائد زهو رجب صالح 15

 4545 المبول العام راغب علً خلف دمحم 16

 3645 المبول العام رسل خلٌل حمد سالم 15

 جامعة تكريت 



 

 

 كلية العلوم االسالمية

 
 أصول الدينفي قسم  ماجستيرلمتقدمين على الدراسات العليا / درجات االمتحان التنافسي ل

 7102-7102للعام الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الطالب ت

 25 المبول العام رشا مصلح اسماعٌل مطلك 11

 3445 المبول العام رواء احسان عطا سلمان 11

 41 المبول العام رٌم علً عبدالحمٌد عمر 24

 31 النفمة الخاصة سمره فٌصل سعٌد ارمٌض 21

 35 المبول العام صالح ابراهٌمسمٌه ذٌاب  22

 44 المبول العام سوسن فٌصل محمود حسٌن 23

 36 المبول العام سوالف رعد مصطفى دمحم 24

 35 المبول العام شٌماء جفال شكوري محمود 25

 2145 المبول العام صباح خطاب هجٌج عبدهللا 26

 42 المبول العام عبدالخالك دمحم حسن دمحم 25

 31 المبول العام صكر عبدهللا حسنعبدهللا  21

 1645 المبول العام عدنان عواد سلمان دمحم 21

 35 امتٌازات عالء عواد خلف مرمً 34

 41 المبول العام فتحً حسٌن دمحم فرحان 31

 44 النفمة الخاصة فجر صبحً نعمه دمحم 32

 26 المبول العام كولر شوكت دمحم شالل 33

 25 المبول العام احمدلؤي عبدالرزاق جهاد  34



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
 أصول الدينفي قسم  ماجستيرلمتقدمين على الدراسات العليا / درجات االمتحان التنافسي ل

 7102-7102للعام الدراسي 
 

 درجة االمتحان التنافسي قناة القبول اسم الطالب ت

 3645 النفمة الخاصة دمحم جاسمدمحم حمد  35

 51 النفمة الخاصة دمحم عبدهللا حسٌن عبدهللا 36

 65 النفمة الخاصة مروى عبد احمٌد مخلف 35

 3145 المبول العام مناف هاشم ادرٌس عبدهللا 31

 31 المبول العام موج منٌر كامل سلطان 31

 36 المبول العام نجوان رعد عبدهللا دمحم 44

 4145 المبول العام هاله باسم دمحم رزولً 41

 2245 المبول العام هدى زٌن العابدٌن احمد عٌسى 42

 23 المبول العام عباس حمدهمام مزهر 43

 5545 المبول العام هٌثم محسن مولود سلمان 44

 5545 النفمة الخاصة ولٌد خالد محمود عبدهللا 45

 5345 المبول العام دمحم سلطان ٌاسر منصور 46

 4145 المبول العام ٌوسف فاروق دمحم احمد 45

 

 

 

 
 


