
 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  وعلومهالحديث 
 

 اسم الطالب ت

 انهار مؤيد جاسم محمد  .1

 بهاء يعرب جوامير متعب  .2

 بيداء مصطفى حميد عبدهللا  .3

 امين مرفوع فرحانجزاء   .4

 رنا رعد علي شهاب  .5

 رواء احسان عطا سلمان  .6

 زهراء كمال عطوان كريم  .7

 عبدهللا دحام حسن سلمان  .8

 عماد عباس قادر صفر  .9

 عمر صباح عبد عباس  .11

 محسن رشيد اسود حسن  .11

 موج منير كامل سلطان  .12

 نبأ عبدالرحمن وهيب مجول  .13

 ندى نصار سليمان صالح  .14

 صالحهدى نجم حسين   .15

 هه رياد دلير صالح هدايت  .16

 

 

 



 

 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  الحديث وعلومه
 

 اسم الطالب ت

 احمد خليل محمد احمد   .17

 زكي جارهللا صالح عبدهللا  .18

 مهدي محمد جاسم حمادي  .19

 رغد فوزي مطر صبار  .21

 زينة مفلح اسماعيل مطلق  .21

 سامي عيسى ابراهيم ترف  .22

 ايالف احمد مزهر خليل  .23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 جامعة تكريت 

 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 

 اسم الطالب ت

 احسان ماجد حميد كاظم  .1

 اسراء صابر حبيب رجب  .2

 االء صالح حسن محمود  .3

 امجد عادل مظهر داود  .4

 انتصار مزهر حمد احمد  .5

 ايمان احمد عاصي عمر  .6

 ايناس محمد حسن حميد  .7

 بهاء خميس جمعه علي  .8

 حال ايوب ابراهيم مراد  .9

 دعاء اسامه رمضان طه  .11

 روكان اسماعيل ابراهيم حمد  .11

 سراب محمد ابراهيم محمد  .12

 سعد مهدي ابراهيم جدوع  .13

 سيف سعد مطلك صالح  .14

 شهد نعمان عباس علوان  .15

 شيماء جالل نصيف جاسم  .16

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ االمتحان التنافسياسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء 

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 

 اسم الطالب ت

 صالح قادر محمد كريم  .17

 ضحى محمود فيصل درويش  .18

 طيبه طلب فارس احمد  .19

 عائشة مهدي صالح عبدالقادر  .21

 عبدالعزيز زيدان خلف عبيد  .21

 عبدالمنعم ابراهيم محمد عويد  .22

 صابر عليعبير حسام الدين   .23

 علي حميد احمد علي  .24

 علي عباس عمر احمد  .25

 علي ياسين صالح يونس  .26

 عماد صايل خضر علي  .27

 عمر اسماعيل خليل شالل  .28

 غالب حمدان بدوي غالب  .29

 غسان ابراهيم عواد محمد  .31

 فاروق عمر ابراهيم علي  .31

 فندي بشير سنو نايم  .32

 

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسياسماء 

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 اسم الطالب ت

 محمد ابراهيم خليف حنظل  .33

 محمد حاضر عبدهللا جياد  .34

 محمد عادي ابراهيم حسين  .35

 محمود جاسم محمود الناصر  .36

 مروه محمود حمودي خلف  .37

 داود عبدهللا محمد مريم  .38

 مريم فاضل علي شهاب  .39

 مصطفى وليد عزيز عبدالواحد  .41

 معتز حامد رجب عيث  .41

 منتظر علي حسين احمد  .42

 نعم عامر محمود رشيد  .43

 نور الهدى صالح الدين حسين خضير  .44

 نور اسامة شاكر دعدوش  .45

 هبه عبدهللا علي صالح  .46

 هوازن ماهر حمد علو  .47

 بكرهيمن تحسين عبدالرحمن   .48

 وليد خالد غانم حسن  .49

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 اسم الطالب ت

 ابراهيم محمد فيزي حسين  .51

 احمد ادهم حسين عباس  .51

 رشيد ياس احمد ستار  .52

 احمد عبداللطيف جاسم محمد  .53

 ازهر طه خلف عكيل  .54

 اسماعيل ماهر توفيق علوان  .55

 امير خالد عبدالحميد حمود  .56

 باسم محمد حسن كلش  .57

 بالل عبد عبدهللا بطاوي  .58

 تونس محمد منصور ابراهيم  .59

 جاسم محمد علوان كاظم  .61

 حسام محي الدين محمد دحام  .61

 حسين محمود علي ظاهر  .62

 رائد نوار مطر احمد  .63

 رداد احمد ياسين حمادي  .64

 زينب وليد شاكر صالح  .65

 صالح حماده ذياب حنتو  .66

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 الطالباسم  ت

 صدام عزيز صالح محمود  .67

 صالح حسن حسين صالح  .68

 عبدالودود طلب جعفر مهدي  .69

 عدنان رشيد حميد فزع  .71

 عدنان خلف جاسم بادي  .71

 عمر يوسف ذاكر عبدالعزيز  .72

 محمود عبد عبدهللا بطاوي  .73

 مشرف حازم مجيد رشيد  .74

 مصطفى طعان عبد عبدالرزاق  .75

 وسام وفيق توفيق امين  .76

 كاظم جاسمرعد علي   .77

 سالم عباس احمد علي  .78

 صدام صالح حمد اجدع  .79

 عامر محمد جاسم علي  .81

 لقمان عبدالحكيم دهام خلف  .81

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 

 

 اسم الطالب ت

 ئاالن مجيد محمد حسن  .1

 احمد صالح جاسم محمد  .2

 أسامة نوري عزيز ناصر  .3

 امنه بهجت وهيب محمد  .4

 اوراس صفاء حسن نقى  .5

 بشار ذياب احمد زيدان  .6

 بالل طاهر حسين عليوي  .7

 جادهللا محمد غضيب حمد  .8

 حردان حسون حريف يونس  .9

 حميد ابراهيم فرحان حنتوش  .11

 عبدالمنعم سعيد مهدي حنين  .11

 رائد زهو رجب صالح  .12

 رشا مصلح اسماعيل مطلق  .13

 رغد فاضل جادهللا حسين  .14

 سالم علي احمد سالم  .15

 سروه شهاب احمد خلف  .16

 سعد اسماعيل كامل منصور  .17

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ التنافسياسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان 

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 
 

 اسم الطالب ت

 سهران محمد كريم فارس  .18

 رضشمال رحيم كريم خ  .19

 صابر داود نجم عبد  .21

 صدام اسماعيل احمد شكر  .21

 عبدالرحمن علي عبدالعزيز حمد  .22

 عبير شهاب احمد عبدهللا  .23

 عالء محمد عبدهللا عواد  .24

 علو حمادغنية عطيه   .25

 فهد حميد مجيد فرحان  .26

 قيس طه ياسين زهو  .27

 ماهر حسن خلف علي  .28

 محمد عيسى زيدان صالح  .29

 محمود خضر شاه سوار خضر  .31

 مروه حسن ابراهيم خليل  .31

 مناف هاشم ادريس عبدهللا  .32

 هدى جمعه عباس محمد  .33

 وسام ابراهيم محمود حسن  .34

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 
 

 اسم الطالب ت

 احمد الياس احمد عبدهللا  .35

 اسماعيل مجباس عبد حمد  .36

 اسماعيل ياسين ابراهيم صالح  .37

 باسم طه عبدهللا موسى  .38

 باسم محمد ياسين جاسم  .39

 بشار يوسف ميكائيل احمد  .41

 جنان حاتم نوري مجول  .41

 راغب علي خلف محمد  .42

 رسول فرج صبحي شاهر  .43

 رفل ضياء عبدهللا محمود  .44

 ساكار ناصر احمد زوراو  .45

 سيف مهند عبدالعزيز مهدي  .46

 سيوان عثمان حسين احمد  .47

 سيودة نوري فائق سعيد  .48

 صباح خطاب هجيج عبدهللا  .49

 هاللطه عبدالباسط محمد   .51

 عباس صبري عباس طه  .51

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 
 

 اسم الطالب ت

 عالء حاتم سرهيد محمد  .52

 فرحان عطيه سحاب عطيه  .53

 حسين لؤي مذري علي  .54

 محمد عزام حمد سليم  .55

 محمد يوسف محمد عبدهللا  .56

 مسلم جواد صالح عباس  .57

 مصطفى ابراهيم حسين عبدهللا  .58

 مصطفى ابراهيم طه حسين  .59

 ناطق احمد صالح يوسف  .61

 همام مزهر عباس حمد  .61

 هيوا احمد ابراهيم رستم  .62

 وعدهللا نجم عبدهللا رجب  .63

 رائد محمود عبد شيخ  .64

 شهاب احمدرواسي فالح   .65

 سلوان مجيد رشيد محمود  .66

 شهاب احمد خلف الطيف  .67

 عبدهللا علوان حسين عبد  .68

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  ماجستير/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 
 

 اسم الطالب ت

 عمر محمود عزاوي محمد  .69

 شامل جميل خلف حسن  .71

 كافي محسن محل خضير  .71

 الره محمد مهدي صالح  .72

 ميثاق سالم حميد علي  .73

 مشتاق جبار جاسم محمد  .74

 فاطمة ساجد ردام سعود  .75

 محمد هاشم عالوي عبد  .76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  دكتوراه/ لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسياسماء المتقدمين الذين يحق 

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 

 اسم الطالب ت

 احمد رشيد علي محمد  .1

 اسراء اسامة محمد سالم  .2

 اسماعيل كمر محمد زكريا  .3

 ثريا نجدت محمد شاكر  .4

 رنا سعدهللا يونس عبدهللا  .5

 سعدالدين خميس محروس علي  .6

 مهند عبدالعزيز مهدي سفانه  .7

 ضحى لطيف نده شمران  .8

 عبدالرحمن طالل قاسم سليمان  .9

 عبدهللا نجم عبدهللا محمود  .11

 عمر رعد محمود سعيد  .11

 قعقاع مهدي صالح عالوي  .12

 كرم وليد عبد صالح  .13

 نور سمير يونس محمد  .14

 ياسر عدنان موسى خلف  .15

 عماد سركول محي الدين عارف  .16

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 العلوم االسالمية كلية

 
في قسم  دكتوراه/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  أصول الدين
 
 

 اسم الطالب ت

 محمد عيدان محمد صبح  .17

 محمود خلف صالح خلف  .18

 نور عواد خلف مرمي  .19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة تكريت 
 العلوم االسالميةكلية 

 
في قسم  دكتوراه/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 

 اسم الطالب ت

 هاشم اكريم ابراهيم جدوع  .1

 ايمان سليم ابراهيم موسى  .2

 عبدالحكيم عوده جمعه سعود  .3

 مصطفى احمد حبيب سليم  .4

 عبدالرزاق علي حسين جاسم  .5

 نسرين نعمان رميض زيدان  .6

 فيروز علي سلوم عبدهللا  .7

 خليل احمد صالح سمير  .8

 صالح قدوري صباح ابراهيم  .9

 رقية وليد عايد حاجم  .11

 عطيه غالب عبدهللا بالل  .11

 محمد عبدالحليم عبدالمجيد زيدان  .12

 محمد اسماعيل محمود علوان  .13

 دانا حسام الدين نوري محمد  .14

 احمد حامد ياسين احمد  .15

 عبدالرحمن ذياب احمد داود  .16

 جمال فاتح علي امين  .17

 



 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
في قسم  دكتوراه/ اسماء المتقدمين الذين يحق لهم االشتراك في اداء االمتحان التنافسي

 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصوله
 

 

 اسم الطالب ت

 خالد خلفبان لبيب   .18

 بالل سلمان خلف هريط  .19

 حيدر عاصف عباس حسين  .21

 تحسين عبدهللا عبدالرحمن عثمان  .21

 عبدالمنعم خلف ياس خضر  .22

 


