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 جامعة تكرٌت            

 كلٌة العلوم اإلسالمٌة         
 الفقه واصوله قسم          
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 اسم المادة :                                                                                                       

 رئٌس القسم                 مدرس المادة                                                                                                                     

 اسم الطالب ت
فصل 
 اول

فصل 

 ثاني

سعي 

 سنىي

 الدور الثالث الدور الثاني الدور االول

درجة 

 المالحظات االستحقاق

درجة 

االمتحان 

 النتيجة النهائي

درجة 

االمتحان 

 النتيجة النهائي

درجة 

االمتحان 

 النتيجة النهائي

            ابتهال عبد هللا غربً صالح  0

            ابراهٌم روضان عبد هللا  5

         12 21 21 ارشد علً صكبان احمد 3

            ازهار عباس جاسم فرحان  4

            امٌمة جمال علً عبد هللا  5

         04 11 21 انعام حسٌن محمد اسماعٌل  6

            بٌرفان محمد شكر علً  7

            تغرٌد ستار خمٌس حسٌن  8

         12 20 21 جمال كمال غضبان زٌدان 9

         01 11 11 جهٌنة ٌاسر حمٌد ماجد  01

            جٌهان ٌد هللا عمر نجم  00

         11 21 24 خمائل حاتم شوكه شكور  05

 %244           ربٌعه محمد خلف محمد  03

            رٌام طامً خلٌل عبد هللا 04

         11 21 14 زبٌدة مربد طه بكر  05

         01 11 11 زٌنب نصرت عبد الرحمن  06

         04 11 21 زٌنة احمد ابراهٌم دحام  07

            سارة هجران محمد صالح  08

            حسٌن عبد العزٌزساره علً  09

 ستار حسٌن عطٌه الطٌف 51
21 21 11         

            سجاد سعد كامل مصطاف  50

         11 24 21 سرى عاٌد محمد صالح  55

         12 22 21 سماح خضر محمد اسماعٌل  53

         02 10 11 سٌف عدنان محمود سالم 54

         12 22 24 شذى شجاع حسٌن علً  55

         11 11 24 شجن عبد الرحمن خطاب 56

         12 22 21 صبحً محمد احمد عبد هللا 57

         12 22 21 صهٌب اٌوب عمران حمد  58

         11 21 24 ضحى عدنان صالح امٌن  59

 %244        11 11 24 ضحى فرحان محمد خلف 31

         11 11 24 عبد الرحمن قحطان شكر 30

         14 21 21 عبد هللا خضٌر نجم خضر  35

         10 22 22 علً حمد حمود عبد هللا  33

         12 20 21 علً مصطفى علً جمعه 34

         11 21 21 عمران برهان حسن صالح 35

         02 10 22 فلاير حسٌن محمد اسماعٌل  36

         04 12 22 رزوقً شعبان فلاير عبد هللا  37

         11 21 21 محمد جمال محمد زٌدان  38

            محمد حسٌن حمٌد حسٌن  39

         01 11 22 محمد سالم ٌاسٌن عباس  41

            محمد علً حسٌن محمد 40

            محمد نوري جاسم محمد  45

         11 21 24 محمود حاتم داود سالم  43

            مصطفى خمٌس خلف عبد 44

         02 11 10 هند حسٌن علً طه 45

            ٌوسف هٌثم سلمان داود 46



 


