جامعة تكريت /كلية العلوم االسالمية
درجات االمتحان التنافسي /ماجستير في قسم أصول الدين للعام الدراسي 8102-8102
درجة االمتحان
اسم الطالب
ت
التنافسي
72
 .1ئاالن مجيد محمد حسن
.7

احمد صالح جاسم محمد

34

.4

أسامة نوري عزيز ناصر

43

.3

امنه بهجت وهيب محمد

74

.5

اوراس صفاء حسن نقى

43

.4

بشار ذياب احمد زيدان

77

.2

بالل طاهر حسين عليوي

71

.3

جادهللا محمد غضيب حمد

47

.9

حردان حسون حريف يونس

37

 .11حميد ابراهيم فرحان حنتوش

79

 .11حنين عبدالمنعم سعيد مهدي

43

 .17رائد زهو رجب صالح

43

 .14رشا مصلح اسماعيل مطلق

73

 .13رغد فاضل جادهللا حسين
 .15سالم علي احمد سالم

31

 .14سروه شهاب احمد خلف

74

 .12سعد اسماعيل كامل منصور

55

 .13سهران محمد كريم فارس
 .19شمال رحيم كريم خضر

43

 .71صابر داود نجم عبد

73

 .71صدام اسماعيل احمد شكر 41
عبدالرحمن علي
 .77عبدالعزيز حمد

31

 .74عبير شهاب احمد عبدهللا

73

 .73عالء محمد عبدهللا عواد

11

 .75غنية عطيه علو حماد

59

 .74فهد حميد مجيد فرحان

52

 .72قيس طه ياسين زهو

74

 .73ماهر حسن خلف علي

44

 .79محمد عيسى زيدان صالح

33

محمود خضر شاه سوار
 .41خضر

59

 .41مروه حسن ابراهيم خليل

73

 .47مناف هاشم ادريس عبدهللا 43
 .44هدى جمعه عباس محمد

43

 .43وسام ابراهيم محمود حسن 31
 .45احمد الياس احمد عبدهللا

75

 .44اسماعيل مجباس عبد حمد 43
اسماعيل ياسين ابراهيم
 .42صالح

لم يمتحن

 .43باسم طه عبدهللا موسى

33

 .49باسم محمد ياسين جاسم

31

 .31بشار يوسف ميكائيل احمد 74
 .31جنان حاتم نوري مجول

39

 .37راغب علي خلف محمد

44

 .34رسول فرج صبحي شاهر 34
 .33رفل ضياء عبدهللا محمود

72

 .35ساكار ناصر احمد زوراو 33
سيف مهند عبدالعزيز
 .34مهدي

44

 .32سيوان عثمان حسين احمد

31

 .33سيودة نوري فائق سعيد

37

صباح خطاب هجيج
 .39عبدهللا

75

 .51طه عبدالباسط محمد هالل صفر
 .51عباس صبري عباس طه

71

 .57عالء حاتم سرهيد محمد

44

 .54فرحان عطيه سحاب عطيه 71
 .53لؤي مذري علي حسين

29

 .55محمد عزام حمد سليم

43

 .54محمد يوسف محمد عبدهللا 74
 .52مسلم جواد صالح عباس

43

مصطفى ابراهيم حسين
 .53عبدهللا

51

مصطفى ابراهيم طه
 .59حسين

12

 .41ناطق احمد صالح يوسف

43

 .41همام مزهر عباس حمد

14

 .47هيوا احمد ابراهيم رستم

79

 .44وعدهللا نجم عبدهللا رجب

51

 .43رائد محمود عبد شيخ

14

 .45رواسي فالح شهاب احمد

31

 .44سلوان مجيد رشيد محمود

43

 .42شهاب احمد خلف الطيف

41

 .43عبدهللا علوان حسين عبد

43

 .49عمر محمود عزاوي محمد 32
 .21شامل جميل خلف حسن

33

 .21كافي محسن محل خضير

73

 .27الره محمد مهدي صالح

33

 .24ميثاق سالم حميد علي

43

 .23مشتاق جبار جاسم محمد

72

 .25فاطمة ساجد ردام سعود

الطالبة االولى

 .24محمد هاشم عالوي عبد

73

