
 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصولهفي قسم  ماجستير/ االمتحان التنافسي درجة

 
 

 اسم الطالب ت
درجة االمتحان 

 التنافسي

 لم يمتحن احسان ماجد حميد كاظم  .1

 93 اسراء صابر حبيب رجب  .2

 93 االء صالح حسن محمود  .9

 06 امجد عادل مظهر داود  .9

 59 انتصار مزهر حمد احمد  .5

 56 ايمان احمد عاصي عمر  .0

 90 ايناس محمد حسن حميد  .7

 52 بهاء خميس جمعه علي  .8

 90 حال ايوب ابراهيم مراد  .3

 51 دعاء اسامه رمضان طه  .16

11.  
روكان اسماعيل ابراهيم 

 حمد

09 

 01 سراب محمد ابراهيم محمد  .12

 57 سعد مهدي ابراهيم جدوع  .19

 72 صالح سيف سعد مطلك  .19

 93 شهد نعمان عباس علوان  .15



 

 

 50 شيماء جالل نصيف جاسم  .10

 

 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصولهفي قسم  ماجستير/ االمتحان التنافسي درجة

 
 

 اسم الطالب ت
درجة االمتحان 

 التنافسي

 29 صالح قادر محمد كريم  .17

18.  
فيصل ضحى محمود 

 درويش

57 

 52 طيبه طلب فارس احمد  .13

26.  
عائشة مهدي صالح 

 عبدالقادر

 لم يمتحن

21.  
عبدالعزيز زيدان خلف 

 عبيد

01 

22.  
عبدالمنعم ابراهيم محمد 

 عويد

58 

29.  
عبير حسام الدين صابر 

 علي

93 

 56 علي حميد احمد علي  .29

 57 علي عباس عمر احمد  .25

 03 علي ياسين صالح يونس  .20



 

 

 56 عليعماد صايل خضر   .27

 58 عمر اسماعيل خليل شالل  .28

 59 غالب حمدان بدوي غالب  .23

 02 غسان ابراهيم عواد محمد  .96

 59 فاروق عمر ابراهيم علي  .91

 96 فندي بشير سنو نايم  .92

 

 

 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصولهفي قسم  ماجستير/ االمتحان التنافسي درجة

 

 اسم الطالب ت
درجة االمتحان 

 التنافسي

 79 محمد ابراهيم خليف حنظل  .99

 02 محمد حاضر عبدهللا جياد  .99

 53 محمد عادي ابراهيم حسين  .95

90.  
محمود جاسم محمود 

 الناصر

90 

97.  
مروه محمود حمودي 

 خلف

06 

 89 مريم داود عبدهللا محمد  .98

 59 مريم فاضل علي شهاب  .93



 

 

96.  
مصطفى وليد عزيز 

 عبدالواحد

50 

 55 معتز حامد رجب عيث  .91

 98 منتظر علي حسين احمد  .92

 97 نعم عامر محمود رشيد  .99

99.  
نور الهدى صالح الدين 

 حسين خضير

01 

 02 نور اسامة شاكر دعدوش  .95

 93 هبه عبدهللا علي صالح  .90

 98 هوازن ماهر حمد علو  .97

98.  
هيمن تحسين عبدالرحمن 

 بكر

02 

 97 وليد خالد غانم حسن  .93

 
 
 

 جامعة تكريت 
 كلية العلوم االسالمية

 
 8102-8102للعام الدراسي  الفقه وأصولهفي قسم  ماجستير/ االمتحان التنافسي درجة

 

 اسم الطالب ت
درجة االمتحان 

 التنافسي

 08 ابراهيم محمد فيزي حسين  .56

 53 احمد ادهم حسين عباس  .51

 51 احمد ستار رشيد ياس  .52



 

 

59.  
احمد عبداللطيف جاسم 

 محمد

82 

 82 ازهر طه خلف عكيل  .59

55.  
اسماعيل ماهر توفيق 

 علوان

00 

 97 امير خالد عبدالحميد حمود  .50

 81 باسم محمد حسن كلش  .57

 01 بالل عبد عبدهللا بطاوي  .58

53.  
تونس محمد منصور 

 ابراهيم

71 

 06 جاسم محمد علوان كاظم  .06

01.  
حسام محي الدين محمد 

 دحام

53 

 92 حسين محمود علي ظاهر  .02

 09 نوار مطر احمدرائد   .09

 51 رداد احمد ياسين حمادي  .09

 93 زينب وليد شاكر صالح  .05

 90 صالح حماده ذياب حنتو  .00

 
 
 

 

 درجة االمتحان التنافسي اسم الطالب ت 

 99 صدام عزيز صالح محمود  .07



 

 

 79 صالح حسن حسين صالح  .08

03.  
عبدالودود طلب جعفر 

 مهدي

51 

 58 فزع رشيد حميدعدنان   .76

 00 جاسم باديعدنان خلف   .71

72.  
عمر يوسف ذاكر 

 عبدالعزيز

79 

 73 محمود عبد عبدهللا بطاوي  .79

 52 مشرف حازم مجيد رشيد  .79

75.  
مصطفى طعان عبد 

 عبدالرزاق

99 

 93 وسام وفيق توفيق امين  .70

 99 رعد علي كاظم جاسم  .77

 95 سالم عباس احمد علي  .78

 86 صدام صالح حمد اجدع  .73

 59 عامر محمد جاسم علي  .86

81.  
عبدالحكيم دهام لقمان 

 خلف

51 

 

 

 

 


