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 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 العلياالدراسات  

 املاجستيـــــــر
 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت

 42 / االدب اللغة العربية احمد حمد خلف حنوش  .1
 44 / االدب اللغة العربية احمد سالم هزاع طالب  .2
 17 / االدب العربيةاللغة  ايالف مهدي جلمود حسين  .3
 55 / االدب اللغة العربية جنان محمد علي بطاح  .4
 50 / االدب اللغة العربية حال عبدالعزيز شهاب حميد  .5
 42 / االدب اللغة العربية حليمه جسام حمادي عبطان  .6
 37 / االدب اللغة العربية رؤى عدنان عبداهلل حميد  .7
 29 / االدب اللغة العربية سجى مؤيد عبود صالح  .8
 33 / االدب اللغة العربية شغاف هتاف عبداهلل حميد   .9

 34 / االدب اللغة العربية ضحى لطيف عبد علي   .10
 50 / االدب اللغة العربية عبير ياسين محمد نجم  .11
 36 / االدب اللغة العربية عماد قادر رشيد عالوي  .12
 42 / االدب اللغة العربية فائز حسن حسين كناص  .13
 24 / االدب اللغة العربية علي صالح خضركفاح   .14
 28 / االدب اللغة العربية محمود شاكر محمود ناصر  .15
 15 / االدب اللغة العربية محمود ضامن شاكر لطيف  .16
 50 / االدب اللغة العربية موج نصرت عبداهلل فرحان  .17
 53 / االدب اللغة العربية نور عبد الحميد سليمان ابراهيم  .18
 54 / االدب اللغة العربية صالح محمدهالة مشعل   .19
 26 / اللغة  اللغة العربية احمد شكور مهدي سمين  .20
 29 / اللغة  اللغة العربية ايمان عواد محمد خلف  .21
 22 / اللغة  اللغة العربية سالم عبد محمد عبدالعزيز  .22
 34 / اللغة  اللغة العربية شهد رجب علي جاسم  .23
 24 / اللغة  العربية اللغة عارف نايف مجيد محمود  .24
 34 / اللغة  اللغة العربية عبد جوامير شاطي بحر  .25
 17 / اللغة اللغة العربية عمر محسن عبد صالح  .26
 47 / اللغة اللغة العربية ماجد جاسم محمد حسين  .27
 44 / اللغة اللغة العربية محمد عبد صالح حسين  .28
 29 / اللغة اللغة العربية منال اكرم علي موسى  .29
 26 / اللغة  اللغة العربية ميثاق اسماعيل احمد عكلة  .30
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 العلياالدراسات  

 املاجستيـــــــر
 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت
 43 / اللغة اللغة العربية نزار كامل سليم حمودي  .31
 25 / اللغة اللغة العربية نوره عبدالموجود عبدالهادي مهدي  .32
 22 / اللغة العربيةاللغة  هبه صالح الدين حسين خضير  .33
 46 / اللغة اللغة العربية وفاء معدل فالح سمير  .34
 32 التاريخ / االسالمي ابتهال محمد خلف نائل  .35
 45 التاريخ / االسالمي اثير احمد صالح خضر  .36
 38 التاريخ / االسالمي اريج ظافر عبدالحميد يعقوب  .37
 23 التاريخ / االسالمي اسالم ثابت اسود سالم  .38
 30 التاريخ / االسالمي غازي عطية زراك افنان  .39
 34 التاريخ / االسالمي اقبال حميد مخلف طعمه  .40
 51 التاريخ / االسالمي امنة مالك احمد هذال  .41
 49 التاريخ / االسالمي ايناس طارق سليمان محمد   .42
 36 التاريخ / االسالمي ايه رفعت خليل جاسم  .43
 31 االسالميالتاريخ /  بشائر زهير خالد نجرس  .44
 39 التاريخ / االسالمي تاره قاسم محمد صمد   .45
 42 التاريخ / االسالمي تغريد خالد عبدالكريم طه  .46
 24 التاريخ / االسالمي جعفر ابراهيم داود سلمان   .47
 38 التاريخ / االسالمي داليا سالم حكمت محمد  .48
 30 التاريخ / االسالمي رشا غالب حمادي خضيري  .49
 47 التاريخ / االسالمي احمد علي قادر ريزين  .50
 47 التاريخ / االسالمي زياد طارق عبداهلل حسين  .51
 55 التاريخ / االسالمي ساره بكر رمضان خلف  .52
 37 التاريخ / االسالمي سجى ناظم محمود سهيل   .53
 25 التاريخ / االسالمي سالم كاظم سليم عبيد  .54
 38 التاريخ / االسالمي شيالن طارق صفو عبود  .55
 51 التاريخ / االسالمي صالح احمد خلف محمد  .56
 35 التاريخ / االسالمي ضحى ثامر يوسف هيالن  .57
 56 التاريخ / االسالمي ضرغام محمد حسن حبيب  .58
 44 التاريخ / االسالمي عبدالحليم احمد محمود حسين  .59
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 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت
 51 التاريخ / االسالمي عبدالرحمن مرهون زهوان خليفة   .60
 35 التاريخ / االسالمي عمر سالم محمد حسين  .61
 12 التاريخ / االسالمي لبنى طه مهنا راضي   .62
 36 التاريخ / االسالمي لينا كريم اسود سالم  .63
 39 التاريخ / االسالمي محمد مولود محمد خضور  .64
 لم تؤدي االمتحان االسالميالتاريخ /  مروة علي حسين دهش  .65
 37 التاريخ / االسالمي مها مزاحم ياسين حميد  .66
 50 التاريخ / االسالمي مؤيد علي عبد حميد  .67
 34 التاريخ / االسالمي نهى سعد صابر رجب  .68
 30 التاريخ / االسالمي هند محمد صالح يوسف   .69
 51 التاريخ / االسالمي هيبت عبداهلل سليم عبداهلل   .70
 58 الكيمياء حاجم سلطان عجيلاحمد   .71
 26 الكيمياء اسراء رافع جمال يعقوب  .72
 31 الكيمياء انفال طالب احمد جاسم  .73
 24 الكيمياء نزهان نعماناية محمد   .74
 43 الكيمياء ايه جاسم محمد حسين  .75
 40 الكيمياء بيداء طاهر ابراهيم علي  .76
 40 الكيمياء حسن شكر محمود حسين  .77
 15 الكيمياء حسينحمزه رياض حبيب   .78
 31 الكيمياء حنان فائق رشيد صالح  .79
 49 الكيمياء خوله سالم محمد عبداهلل  .80
 36 الكيمياء رانية خميس نجم عبداهلل  .81
 20 الكيمياء رشا محمد مهدي صالح  .82
 47 الكيمياء زينب محمد جاسم محمد   .83
 53 الكيمياء صفا محمود شوكت محمود  .84
 42 الكيمياء  غادة نصيف جاسم محمد  .85
 58 الكيمياء غنية عبد حسن سليمان  .86
 لم تؤدي االمتحان الكيمياء فرح فائق عبدالجبار شكر  .87
 23 الكيمياء قحطان عبدالواحد خلف صالح  .88
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 العلياالدراسات  

 املاجستيـــــــر
 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت
 34 الكيمياء كمال ياسين علي نجم   .89
 26 الكيمياء محمد صالح عبداهلل حمادي  .90
 27 الكيمياء محمد عطوان سويد مخلف  .91
 40 الكيمياء محمد فائق خلف عاني  .92
 13 الكيمياء مصطفى خليل ابراهيم طعمة  .93
 45 الكيمياء مصطفى عماد حسين خلف  .94
 33 الكيمياء مقداد عبدالناصر ويس خضر  .95
 27 الكيمياء ميثم محمد بكر حسن  .96
 30 الكيمياء هيفاء سعيد لطيف حسين  .97
 37 الكيمياء وفاء مجيد يحيى حسين  .98
 41 علوم الحياة ايالف ناطق نايف مجيد  .99

 59 علوم الحياة ايناس داود ارميض فريح  .100
 42 علوم الحياة حنان ماجد محمد سبع  .101

 47 علوم الحياة خالد نهار طعيس متعب  .102

 67 علوم الحياة رفل نجم عبداهلل جاسم  .103

 61 الحياةعلوم  ريام غني احمد عباس  .104

 33 علوم الحياة سارة صالح جاسم حمد  .105

 38 علوم الحياة سحر لطف اهلل احمد محمد  .106

 55 علوم الحياة سهيل نجم عبداهلل محمد  .107

 33 علوم الحياة شهباء حاتم فوزي خيراهلل  .108

 36 علوم الحياة شهد ناطق عزت لطيف  .109

 36 علوم الحياة شيماء صالح محمد رومي  .110

 32 علوم الحياة خلف ياسين احمد ضمياء  .111

 39 علوم الحياة عبدالمانع عبداهلل احمد عميري  .112

 28 علوم الحياة عبير علي عبيد حمد  .113

 23 علوم الحياة غالب ابراهيم تركي جاسم  .114

 34 علوم الحياة غسق عبدالرزاق احمد عباس  .115

 38 علوم الحياة فاتن عثمان فرحان ذياب   .116

 26 علوم الحياة قيصر ذياب احمد علي  .117

 45 علوم الحياة ماجد حميد سلمان خميس  .118
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 جامعة تكريت
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 العلياالدراسات  

 املاجستيـــــــر
 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت
 54 علوم الحياة مروه محمد مديد وسمي  .119

 55 علوم الحياة مريم طارق دحام جاسم  .120
 26 علوم الحياة معد عبداهلل منصور ابراهيم  .121
 42 علوم الحياة منى عبدالكريم حسن رشيد  .122
 40 علوم الحياة ميمونة محمد محمود محمد  .123
 50 علوم الحياة هناء عطية سلمان محمد  .124
 19 علوم الحياة وفاء محمد تركي محمد  .125

 العلوم الرتبوية والنفسية / طرائق التدريس العامة
 28 طرائق التدريس / علوم القرآن اثار عواد احمد خلف  .126
 44 طرائق التدريس / رياضيات احمد تركي فخري كاظم  .127
 60 طرائق التدريس / رياضيات اروى حماد خليل ابراهيم  .128
 27 طرائق التدريس / رياضيات اريج عبداهلل محمود عيسى  .129

 36 طرائق التدريس / جغرافية اسماء سعيد حسين حسن  .130
 58 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية اسماء ضامن مخلف مصطفى  .131

 39 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية خلف حسن اسماء عبداهلل  .132
 39 طرائق التدريس / رياضيات اسماء فائق موحان عبداهلل  .133
 38 طرائق التدريس / التاريخ اسماء مطر عبود عصفور  .134
 56 طرائق التدريس / علوم الحياة افراح سامي خليل اسماعيل  .135
 55 الحياةطرائق التدريس / علوم  االء ابراهيم جاسم محمد  .136
 50 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية االء سعدي فهد محسن  .137
 36 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية انس صالح جاسم عيسى  .138
 48 طرائق التدريس / علوم القران ايمان مظهر الطيف محمد  .139
 30 طرائق التدريس / جغرافية بارق ابراهيم طه ياسين  .140
 28 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية بلقيس محمد مهدي صالح  .141
 28 طرائق التدريس / التاريخ  حاتم محمود مصلح دلف  .142
 34 طرائق التدريس / رياضيات حلى رعد عبداهلل حسين  .143
 51 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية رجاء كامل عبود محمد  .144
 49 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية رسل جاسم محمد عيسى  .145
 27 طرائق التدريس / علوم الحياة حاتم عبداهلل محمد رشا  .146
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 جامعة تكريت
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 العلياالدراسات  

 املاجستيـــــــر
 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت
 58 طرائق التدريس / علوم الحياة رشا خطاب عمر خطاب  .147
 48 طرائق التدريس / الرياضيات رضاب طارق عبداهلل حسين  .148
 45 طرائق التدريس / رياضيات  رقية صالح الدين شاكر طه  .149
 72 طرائق التدريس / كيمياء رواء حمد محمد جاسم  .150
 40 طرائق التدريس / علوم القران رواء عبدالرحمن حمزه محمد  .151
 61 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية زينة اسماعيل جاسم حمودي  .152
 75 طرائق التدريس / رياضيات سحر عبدالكريم جميل سلطان  .153
 55 طرائق التدريس / علوم الحياة سمير قادر حبيبسالم   .154
 69 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية سمية زيدان خلف عبد  .155
 40 طرائق التدريس / اللغة العربية سناء عطية سفيح خلف  .156
 39 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية سهى حميد عبيد نجم  .157
 48 االنكليزية طرائق التدريس / اللغة سوسن ياسين علي محمد  .158
 52 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية شهباء صباح عايد رشيد  .159
 16 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية شيماء اسماعيل مفلح محمد  .160
 33 طرائق التدريس / تاريخ صبحي محمود عبدالمجيد طه  .161
 46 طرائق التدريس / تاريخ ضياء ظاهر شومل عمران  .162
 35 طرائق التدريس / اللغة العربية خميس عليعبدالستار مدلول   .163
 50 طرائق التدريس / تاريخ علياء صفاء اسماعيل يحيى  .164
 41 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية علي غازي مغامس حاجم  .165
 45 طرائق التدريس / تاريخ عماره عبود حسن ياسين    .166
 38 طرائق التدريس / علوم القران  عمر حسن ذاكر عبدالعزيز  .167
 48 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية فاتن علوم محمد علي   .168
 65 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية فال حازم حسين علي  .169
 27 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية لجين اسماعيل مصطفى عبداهلل  .170
 30 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية لمى عدنان طه عبدالرحمن  .171
 40 طرائق التدريس / علوم القران حسن سليمانلمياء عبد   .172
 39 طرائق التدريس / جغرافية  ماهر صالح محمود حبش  .173
 40 طرائق التدريس / اللغة العربية مباديء عبدالوهاب احمد عبد  .174
 47 طرائق التدريس / فيزياء محمد باقر جبار عبيد علي  .175
 41 طرائق التدريس / علوم القران محمد خلف سعيد صالح  .176
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 درجة االمتحان التنافسي القسم اسم الطالب ت 

 45 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية ميس الريم مازن صالح يوسف  .177
 12 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية ميس حسين علي شاكر   .178
 24 طرائق التدريس / فيزياء نبيل جابر عبداهلل ماجد  .179
 42 طرائق التدريس / علوم القران نسرين خميس ضاري عبد  .180
 35 طرائق التدريس / جغرافية هاشم خلف ثامر عيسى   .181
 46 طرائق التدريس / تاريخ هويده ناجح عبدالكريم جياد  .182
 31 طرائق التدريس / الكيمياء وديان محمد علوان محمد  .183
 34 طرائق التدريس / علوم الحياة وسن كريم سبع عصفور   .184
 39 طرائق التدريس / اللغة االنكليزية مجيدوفاء ناجي حمد   .185

 والنفسية / علم النفس الرتبوي العلوم الرتبوية
 61 علم النفس التربوي اشرف حامد جديع محمد  .186
 46 علم النفس التربوي اوس عطية احمد حسين  .187
 58 علم النفس التربوي سيناء حميد رشيد صفر  .188
 44 علم النفس التربوي شهاب رمضان صالح عباد  .189
 44 علم النفس التربوي صقر ابراهيم خليل فياض  .190
 78 علم النفس التربوي عباس عبدالرحمن جاسم صالح  .191
 53 علم النفس التربوي عمر وليد عبدالحميد مهدي  .192
 53 علم النفس التربوي مها نفوس محمد سالم  .193
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــلدراسل المتقدمين لطلبةلنافسي( امتحان القبول ) التدرجات 

 2018-2017للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 العلياالدراسات  

 / لغة عربية وراهــــــــــــالدكت
 االمتحان التنافسيدرجة  التخصص اسم الطالب ت

 45 اللغة العربية / ادب احمد ابراهيم احمد عسكر  .1
 50 اللغة العربية / ادب اروى اياد ادهم عبدالغفار  .2
 52 اللغة العربية / ادب خلف رمضان نجرس خلف  .3
 45 اللغة العربية / ادب دعاء باسم روكان عبد  .4
 50 اللغة العربية / ادب دعاء وليد خالد نجرس  .5
 56 اللغة العربية / ادب عالء غالي حايف حرج  .6
 43 اللغة العربية / ادب عمار محمد صالح عنبر  .7
 50 اللغة العربية / ادب كوان اسماعيل ابراهيم حمد  .8
 36 اللغة العربية / ادب كوكب عارف عيدان عوده  .9

 51 اللغة العربية / ادب لطيف علي حسين علي  .10
 55 العربية / ادباللغة  معتز ناطق نايف مجيد  .11
 34 اللغة العربية / لغة بشير يوسف ضيف رعد  .12
 36 اللغة العربية / لغة دعاء عايد صالح يوسف  .13
 42 اللغة العربية / لغة سارة لطيف عبداهلل احمد  .14
 27 اللغة العربية / لغة سعد متعب وسمي تمران  .15
 60 اللغة العربية / لغة سمرة سمير عاصي هواس  .16
 33 اللغة العربية / لغة حسن كلشعدنان احمد   .17
 44 اللغة العربية / لغة علي جاداهلل مجيد احمد  .18
 36 اللغة العربية / لغة علي خضير عباس قدراني  .19
 34 اللغة العربية / لغة عماد عجيب كريم حسن  .20
 43 اللغة العربية / لغة فتحي طه احمد موسى  .21
 26 اللغة العربية / لغة مزهر سالم حمد اجدع  .22
 46 اللغة العربية / لغة مهند عواد خضير كليب  .23
 50 اللغة العربية / لغة همام محمد سعيد رجب  .24
 


