
 جامعة تكرٌت  
 كلٌة العلوم االسالمٌة 

 لسم العمٌدة والفكر االسالمً

 الثانٌة  )صباحً(لمرحلة ا نتائج
 6102ـ 6106العام الدراسً 

 النتٌجة  اسم الطالب ت 

 ناجح ابراهٌم احمد فرج  .0

 بقرار ناجح ابراهٌم احمد مزهر  .6

 ناجح احمد حسن دلف  .3

 ناجح استبرق عبد الوهاب   .4

 ناجح اسراء اسماعٌل حمد   .5

 ناجحة بقرار اسماء حمدي علً   .6

 مكملة افراح حسن دمحم   .2

 ناجح انفال جمال نوري  .8

 ناجح انور صباح عباس  .9

 ناجح اٌبن مرشد حٌدر  .01

 ناجح اٌالف ثائر رشٌد  .00

 ناجح بلسم كوان عٌدان   .06

 ناجح تبارن بهاء ذاكر   .03



 جامعة تكرٌت  
 كلٌة العلوم االسالمٌة 

 لسم العمٌدة والفكر االسالمً

 الثانٌة  )صباحً(لمرحلة ا نتائج
 6102ـ 6106العام الدراسً 
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