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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 

 : اللغة العربية م ــــــقس .1

 (  2اخلاص /  ،   6العام / )  :  االدب:   خطة القبول      

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 العام 68 / االدب اللغة العربية رغده عامر ياسين محمود  .1
 العام 62 / االدب اللغة العربية منار نبيل احمد خطاب  .2
 العام 61 / االدب اللغة العربية احمد طه حمد علي  .3
 العام 52 / االدب اللغة العربية علياء يوسف ذاكر عبدالعزيز  .4
 العام 51 اللغة العربية / االدب  هديل ثامر ابراهيم خالد  .5
 العام 50 / االدب اللغة العربية عبدغفران عالء خليل   .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 50 / االدب اللغة العربية وسام عراك محمد حسن  .1
 النفقة الخاصة 50 / االدب اللغة العربية محمد طاهر جاسم خاطر  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 امتيازات / تعويض متضررين 50 / االدب اللغة العربية عبدالخالق فياض علي سالم  .1
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 

 (  2اخلاص / ،    6العام / ) :  خطة القبول:    اللغة -

 

 املاجستيـــــــر
  قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 العام 51 / اللغة اللغة العربية حسن سامي خلف احمد  .1
 العام 50 / اللغة اللغة العربية نور غسان سليمان محمد  .2
 العام 50 / اللغة اللغة العربية جالل نصيف جاسم آيات  .3
 العام 50 / اللغة اللغة العربية صالح محمد علي يوسف  .4
 العام 50 / اللغة اللغة العربية عمر سالمة محمد لطيف  .5
 العام 50 / اللغة اللغة العربية خلود ابراهيم حسن حمادة  .6

 

 

 

 

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 50 / اللغة اللغة العربية مثنى صالح جاسم حمود  .1
 النفقة الخاصة 50 / اللغة  اللغة العربية خيراهلل خميس مصلح اطعيمة  .2
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 :  ريخالتـــــــــــــام ــــــقس .2

     (  2اخلاص /      ،     8العام / )  خطة القبول:  -
 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 العام 84 التاريخ / االسالمي فيفيان جمال احمد ابراهيم  .1
 العام 80 التاريخ / االسالمي نهاد عبداهلل محمود خلف  .2
 العام 75 التاريخ / االسالمي ايمان عمر عباس سرحان  .3
 العام 73 التاريخ / االسالمي رؤى سمير عاصي هواس  .4
 العام 69 التاريخ / االسالمي مريم زيدان خلف عبد  .5
 العام 63 التاريخ / االسالمي زياد طارق عبداهلل حسين  .6
 العام 60 التاريخ / االسالمي ناديه مصطفى علي فتح اهلل  .7
 العام 59 التاريخ / االسالمي ساره محمد حميد كجوان  .8
 العام 59 التاريخ / االسالمي هيبت عبداهلل سليم عبداهلل  .9

 العام 58 التاريخ / االسالمي احالم مزهر عليوي عيث  .10
 العام 57 التاريخ / االسالمي احمد نزهان حازم عبداهلل  .11
 العام 57 االسالميالتاريخ /  مها مزاحم ياسين حميد  .12
 العام 56 التاريخ / االسالمي مروة ياسين طه علي   .13
 العام 56 التاريخ / االسالمي مريم شرقي عبداهلل عبدالرحيم  .14
 العام 55 التاريخ / االسالمي بيرول نورالدين حسين جعفر  .15
 العام 54 التاريخ / االسالمي علياء احمد مظهور حبيب  .16
 العام 54 التاريخ / االسالمي علي حسين حمد محمد  .17
 العام 53 التاريخ / االسالمي ابراهيم خضير عباس جراد  .18
 العام 52 التاريخ / االسالمي رغده عايد صالح فضيل  .19
 العام 51 التاريخ / االسالمي زينب زايد عجيل علي  .20

 

 ملاجستيـــــــرا
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 70 التاريخ / االسالمي جاسم علي حسن حديس  .1
  النفقة الخاصة  54 التاريخ / االسالمي مهدي محمود مطلك سعيد  .2

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 امتيازات/ تعويض متضررين 50 التاريخ / االسالمي مروة احمد صطام احمد  .1
 امتيازات / ذوي شهداء 50 التاريخ / االسالمي خالد روكان جاسم محمد  .2
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 

  اءــــــــــــــالكيميقســــــــــــــــــم  .3

      (  2اخلاص / ،          8العام / )  خطة القبول:  -

 
 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 العام 75 الكيمياء شيماء سعود صبري عبد  .1
 العام 71 الكيمياء عبدالمحسن زبن حسن هدلة  .2
 العام 70 الكيمياء مروان ثائر جالل رجب  .3
 العام 56 الكيمياء اروه سعود علوان حمد  .4
 العام 55 الكيمياء ايهاب محمد علي جابر رباط  .5
 العام 53 الكيمياء احمد عبداهلل محمد صالح  .6
 العام 53 الكيمياء حسام سعدي عبود احمد  .7
 العام 52 الكيمياء عبدالقادر فاضل محمدمصطفى   .8

 
 
 
 
 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 50 الكيمياء منار محمد جاسم عيسى  .1
 النفقة الخاصة 50 الكيمياء صفا حامد حاجم شبيب  .2

 

 
 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 امتيازات/ تعويض متضررين 50 الكيمياء مواهب قدوري صالح حسين  .1
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

   اةــــــــوم احليـــــــعلقســـــــــم  .4

      (  4اخلاص / ،          10العام / )  خطة القبول:  -

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 العام 71  علوم الحياة حنين فاضل عباس منصور  .1
 العام 71 علوم الحياة هبة كوان حميد عبد  .2
 العام 70 علوم الحياة ضمياء احمد عطية جنوب  .3
 العام 67 علوم الحياة لمى صافي عبد غنام  .4
 العام 65 علوم الحياة فرحان خليل حسين ابراهيم  .5
 العام 64 علوم الحياة خالد نهار طعيس متعب  .6
 العام 61 الحياةعلوم  زينه خليل ابراهيم حمود  .7
 العام 60 علوم الحياة خلف نايف محمد احمد  .8
 العام 60 علوم الحياة نسرين اقدام عبدالرحمن حسين  .9

 العام 58 علوم الحياة ميس قاسم محمد عبداللطيف  .10
 العام 57 علوم الحياة رغد طايس سعيد عبدالجبار  .11
 العام 57 علوم الحياة محمود ذنون ابراهيم حمد  .12
 العام 54 علوم الحياة عبداهلل ابراهيم احمد زوبع  .13
 العام 53 علوم الحياة ايمان غازي شكر محمود  .14
 العام 53 علوم الحياة هبه حمد محمد موسى  .15
 العام 52 علوم الحياة ايالف ناطق نايف مجيد  .16
 العام 51 علوم الحياة حنان اضحوي عبداهلل ازويد  .17
 العام 51 الحياةعلوم  رؤى مصطفى احمد محمد  .18
 العام 50 علوم الحياة رهام عبدالكريم محمد عواد  .19
 العام 50 علوم الحياة علي فائق مرعي حسن  .20
 العام 50 علوم الحياة نور عبدالكريم مجيد لطيف  .21

 
 املاجستيـــــــر

 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت
 الخاصةالنفقة  69 علوم الحياة مي خليل غفار حسن  .1
 النفقة الخاصة 66 علوم الحياة سناء محمد مرشد طعمه  .2
 النفقة الخاصة 63 علوم الحياة صبا عبدالكريم مصطفى حميد  .3
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 النفقة الخاصة 60 علوم الحياة عطااهلل معيدي حمدامين قادر  .4
 النفقة الخاصة 59 علوم الحياة حسن ابراهيم مديد علي  .5
 النفقة الخاصة 59 الحياةعلوم  وسام فوزي حميد جمعه  .6
 النفقة الخاصة 57 علوم الحياة اسماء جمال محمد عبدالكريم  .7
 النفقة الخاصة 57 علوم الحياة بلقيس اسامه محمد عباس  .8
 النفقة الخاصة 53 علوم الحياة االء خالد عبداهلل محمد  .9

 النفقة الخاصة  52 علوم الحياة قصي قيس ياسين عبدالزراق  .10
 النفقة الخاصة 51 علوم الحياة بهلول علياالء جمعه   .11
 النفقة الخاصة 51 علوم الحياة عمر نصيف جاسم عبيد  .12
 النفقة الخاصة 51 علوم الحياة هند كريم محمود زيدان  .13
 النفقة الخاصة 50 علوم الحياة عبداهلل زيدان خلف عبداهلل  .14

 

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 امتيازات / تعويض متضررين 67 علوم الحياة مهند جسام محمد جاسم  .1
 امتيازات/ تعويض متضررين 53 علوم الحياة احمد سالم عطيه احمد  .2

 
 
 

  العامة طرائق التدريسالعلوم الرتبوية والنفسية //  .5

      (  4اخلاص / ،          6العام / )  خطة القبول:  -

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم الطالباسم  ت

 العام 93 طرائق التدريس سارة محسن مولود سلمان  .1
 العام 88 طرائق التدريس ناديه عبدالخالق عوض مجول  .2
 العام 86 طرائق التدريس امال حسيب صابر عبدالعزيز  .3
 العام 86 طرائق التدريس امال هاشم خميس علي  .4
 العام 81 طرائق التدريس سحر عزام نعمة حمد  .5
 العام 76 طرائق التدريس انتصار مظهر خيرو بكر  .6
 العام 68 طرائق التدريس اكيمة عبدالحميد خليل ابراهيم  .7
 العام 68 طرائق التدريس ريم مازن صالح الدين كمال الدين  .8
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 العام 65 طرائق التدريس محمد سلطان احمد عواد  .9
 العام 63 طرائق التدريس همسه عماد عبدالكريم الفي  .10
 العام 62 طرائق التدريس هاله زامل ماهر جاسم  .11
 العام 62 طرائق التدريس هبه مزهر حاجم سلطان  .12
 العام 60 طرائق التدريس غسان غضبان فرحان غائب  .13
 العام 60 طرائق التدريس محمد ممتاز صالح عبيس  .14
 العام 59 طرائق التدريس اقبال حميد مخلف طعمه   .15
 العام 59 طرائق التدريس عبدالعزيزعمر حسن ذاكر   .16
 العام 58 طرائق التدريس مروة عبد حسين جمعة   .17
 العام 55 طرائق التدريس عبير صفاء لطيف عمر  .18
 العام 54 طرائق التدريس محمد احمد ابراهيم علي  .19
 العام 53 طرائق التدريس شهد ابراهيم مهدي نيسان  .20
 العام 52 طرائق التدريس سلمى محمود رزوقي سمير  .21
 العام 52 طرائق التدريس نور عبداهلل خلف عرسان  .22
 العام 51 طرائق التدريس رغد غالب صالح صبحي  .23

 

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 84 طرائق التدريس مقبوله محمد رجب محمد  .1
 النفقة الخاصة 64 طرائق التدريس مصطفى يوسف مصطفى عويد  .2
 النفقة الخاصة 62 طرائق التدريس كمال عبود محمد حمد  .3
 النفقة الخاصة 61 طرائق التدريس عمر مصطفى عبدالقادر عبداهلل  .4
 النفقة الخاصة 58 طرائق التدريس خالد صالح عليوي حسين  .5
 النفقة الخاصة 56 طرائق التدريس هويدة ناجح عبدالكريم جياد  .6
 النفقة الخاصة 55 طرائق التدريس مطلب فشو عبداالله موالن  .7
 النفقة الخاصة 53 طرائق التدريس امل سعيد حاجم حسن  .8
 النفقة الخاصة 52 طرائق التدريس جالل عباس ابراهيم محيميد  .9

 النفقة الخاصة 52 طرائق التدريس رشا سعيد ياسين مخلف  .10
 الخاصةالنفقة  52 طرائق التدريس عبدالستار مدلول خميس علي  .11
 النفقة الخاصة 52 طرائق التدريس مبدر محمد علي احمد  .12
 النفقة الخاصة 51 طرائق التدريس اميه فائق خباز مخلف  .13
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 قناة القبول الدرجة القسم اسم الطالب ت

 امتيازات/ تعويض متضررين 56 طرائق التدريس رغد عبداهلل جاسم طالب  .1
 امتيازات/ تعويض متضررين 56 طرائق التدريس قائد محمود عبد شيخ  .2
 امتيازات/ تعويض متضررين 56 طرائق التدريس كنعان ستار نامق توفيق  .3
 امتيازات/ تعويض متضررين 55 طرائق التدريس بيداء علوان صالح مصطفى  .4
 امتيازات/ تعويض متضررين 54 طرائق التدريس وضاح رجب حسن بكر  .5

 

 

  ة العربيةـــــــــاللغم ـــــــــــقس  : 
 (  2اص / ـــــــــــــــــــاخل       ،     6ام / ـــــــــــــــــــــــالع) :   االدب/  قبولة خط -
 ) علما انه اليوجد متقدم ثانِ(   1املقاعد الشاغرة :  اخلاص /  -

 

 الدكتــــــــــــوراه / لغة عربية
 قناة القبول الدرجة التخصص اسم الطالب ت

 العام 68 اللغة العربية / ادب محمودفاطمة عامر ياسين   .1
 العام 59 اللغة العربية / ادب سهيل صالح عيسى علي  .2
 العام 56 اللغة العربية / ادب علي حسن صالح علوان  .3
 العام 53 اللغة العربية / ادب نور رعد عبداهلل حسين  .4
 العام 50 اللغة العربية / ادب علي حميد سفاح مشوح  .5
 العام 50 اللغة العربية / ادب عبدالرحمن جاسماالء قحطان   .6

 

 الدكتــــــــــــوراه / لغة عربية
 قناة القبول الدرجة التخصص اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 54 اللغة العربية / ادب ليث سامي علوان ردام  .1
 

 
 الدكتــــــــــــوراه / لغة عربية

 قناة القبول الدرجة التخصص اسم الطالب ت
 امتيازات / تعويض متضررين 50 اللغة العربية / ادب ياسين مزيون مصلح محمد  .2
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل القبول )التنافسي(تحان نتائج ام 

 2017-2016للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 
 (  2اخلـــــــــــــــــــاص / ،            6العـــــــــــــــــــــــام / ) :   اللغةخطة قبول / 

 علما انه اليوجد متقدم ثاِن() 1اخلاص /   املقاعد الشاغرة :  -
 

 / لغة عربيةالدكتــــــــــــوراه 
 قناة القبول الدرجة التخصص اسم الطالب ت

 العام 65 اللغة العربية / لغة علي ثامر اكبر علي  .1
 العام 60 اللغة العربية / لغة شيماء صفوك محمود عبداهلل  .2
 العام 53 اللغة العربية / لغة خضير عباس ابراهيم جرو  .3
 العام 53 اللغة العربية / لغة سوسن نعمان كريم فراس  .4
 العام 51 اللغة العربية / لغة نسرين قصي نعمان علي   .5
 العام 50 اللغة العربية / لغة احمد جاسم عبد حسو  .6
 العام 50 اللغة العربية / لغة اسراء خليل محمد الطيف  .7

 

 الدكتــــــــــــوراه / لغة عربية
 قناة القبول الدرجة التخصص اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة 50 اللغة العربية / لغة حسينايمن حوري ياسين   .1
 

 الدكتــــــــــــوراه / لغة عربية
 قناة القبول الدرجة التخصص اسم الطالب ت

 امتيازات / تعويض متضررين 50 اللغة العربية / لغة منتصر عبد علي طالب  .1
 

 


