
 جامعة تكرٌت 
 كلٌة العلوم االسالمٌة 

 قسم العقٌدة والفكر االسالمً 

 )مسائً(االولى   نتائج االمتحانات النهائٌة
 6102ـ 6106العام الدراسً 

 

 النتٌجة اسم الطالب ت

 مكمل ابراهٌم مرجب خلف  .0

 مكمل احمد صباح شهاب  .6

 ناجح احمد عزٌز خلف  .3

 مكمل احمد محمود حسٌن  .4

 مكمل احمد محمود سالم  .5

 ناجح اركان جبار محل  .6

 مكمل اسامة عبد خضٌر  .2

بقرار ناجح انمار حواس جنعان  .8  

 ناجح براء مجاهد مكً  .9

 مكمل بكر علً جاسم  .01

ة بقرارناجح جنان هادي محمود  .00  

 مكمل حذٌفة عبدالحفٌظ شعالن  .06

 مكمل حسام مهند عبدهللا  .03

بقرار ناجح الحسن ٌاسٌن علٌوي  .04  

 ناجح حنان مثنى توفٌق  .05

 مكمل خلٌل قٌس خلٌل  .06

بقرارة ناجح خنساء فائق رشٌد  .02  

 مكمل سٌف خالد ٌحٌى  .08

 مكمل صقر اسماعٌل ابراهٌم  .09

بقرار ناجح عادل ٌاسٌن مصطفى  .61  



 جامعة تكرٌت 
 كلٌة العلوم االسالمٌة 

 قسم العقٌدة والفكر االسالمً 

 )مسائً(االولى   نتائج االمتحانات النهائٌة
 6102ـ 6106العام الدراسً 

 

 ناجح عبد اللطٌف مذري  .60

 مكمل عبدالرحمن عثمان داود  .66

بقرار ناجح عبدالرحمن ناصر تركً  .63  

 ناجح عبدهللا صالح لطٌف  .64

 مكمل عبدهللا دمحم عبدهللا  .65

 ناجح عدنان ابراهٌم حسن  .66

جبار علً احمد  .62  ناجح 

 مكمل علً حسن عبدهللا  .68

بقرار ناجح علً حسٌن ابراهٌم  .69  

 مكمل علً نوري حسٌن  .31

 مكمل عمر رحٌم محمود  .30

 مكمل فداء خالد مصطفى  .36

 ناجح فرقد لبٌب خلف  .33

 مكمل لٌث ٌاسٌن علً  .34

بقرار ناجح محارب علً اسود  .35  

 ناجح دمحم احمد حمزة  .36

 مكمل دمحم صالح فرحان  .32

سلمان دمحم غسان  .38  مكمل 

 مكمل دمحم غسان فٌصل  .39

 مكمل دمحم قحطان شهاب  .41

 مكمل مروان صالح سعدي  .40

 مكمل مروة عدنان حمد  .46

 ناجح مرٌم وعد ٌاسٌن  .43



 جامعة تكرٌت 
 كلٌة العلوم االسالمٌة 

 قسم العقٌدة والفكر االسالمً 

 )مسائً(االولى   نتائج االمتحانات النهائٌة
 6102ـ 6106العام الدراسً 

 
  

 

 مكمل مصطفى علً دمحم  .44

 مكمل معد مقداد فرج عباس  .45

 ناجح مؤٌد محسن مولود  .46

 مكمل نبأ سعد علً  .42

 مكمل نور الهدى سعد  .48

 مكمل نور ذنون ٌونس  .49

 ناجح نور زٌن العابدٌن هاشم  .51

 مكمل هاجر دمحم خٌرو  .50

ة بقرارناجح هدى قاسم  سعٌد  .56  

 ناجح ورود سعود ٌاسٌن  .53

 مكمل ٌوسف حبٌب رشٌد  .54

 مكمل ٌوسف حمد سلٌمان  .55


