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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت

 46   امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي آيات عبدالجبار نصيف جاسم  .1
 41 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي رافع محمد عيسى هزاع  .2
 46 متيازات / تعويض متضررينا التاريخ / تاريخ اسالمي رافع محمد نزال محجوب  .3
 20 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي سعود حسين خلف جاسم  .4
 29 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي سهى مخلف علي حمودي  .5
 34 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي عزيز علي صباحعزيز   .6
 36 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي م محمدعلي حازم حس  .7
 37.5 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي ليث محمود داود عدوان  .8
 37 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي ماهر احمد محسن عروة  .9

 23 متيازات / تعويض متضررينا التاريخ / تاريخ اسالمي محمد محمود نجم عبداهلل  .11
 57 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي زيدان خلف نسمحمود يو   .11
 31 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي مدحت حماش جاسم حندة  .12
 30 امتيازات / تعويض متضررين التاريخ / تاريخ اسالمي  تمهند خلف شنيار مال ثاب  .13
 30 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي نان غازي عطية زراكاف  .14

 29 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي تاج الدين احمد صابر عبدالعزيز  .15

 42 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي تبارك قصي عبداهلل طلب  .16

 43 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي ثامر حسن مصلح محمد  .17

 29 الخاص خ / تاريخ اسالميالتاري جعفر ابراهيم داود سلمان  .18

 28 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي حازم عكلة محمد طه  .19

 50 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي حسن نامس سرحان جبر  .21

 28 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي داليا جاسم محمد خلف  .21

 56 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي رعد هالل جدوع مطلك  .22

 57 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي يل جهادزهراء موسى اسماع  .23

 42 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي سجى ناظم محمود سهيل   .24

 73 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي سعد محمود مريوش علي  .52

 30 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي سلوان خلف درويش خلف  .52

 26 اصالخ التاريخ / تاريخ اسالمي عبدالرحمن زيدان احمد دلي  .52

 53 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي عماد علي عطيه خضر  .52

 58 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي غسان جاسم احمد حسين  .52

 42 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي فاروق فائق حسين شومل  .03

 22 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي فراس محمد جاسم عباس  .31
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول سمالق اسم الطالب ت
 23 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي لينا شعالن جابر شيحان  .32

 34 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي محمد علوان ياسين حسين  .33

 24 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي محمد فيض اهلل طالب كريم  .34

 21 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي محمود شاكر محمود سهيل  .35

 51 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي هالل ابراهيم حسونمشتاق   .36

 54 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي معتصم داود نجم عبداهلل  .37

 46 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي ناصر خضر مطرود محمد  .38

 31.5 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي نجالء يوسف عبود علي  .39

 29.5 الخاص ميالتاريخ / تاريخ اسال نصر محمد عطيه علي  .41

 لم يؤِد االمتحان الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي هويده ناجح عبدالكريم جياد  .41
 57 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي وسام محمد عطية حميد  .42

 37.5 الخاص التاريخ / تاريخ اسالمي يوسف فرج محمد مكطف  .43

 34 العام التاريخ / تاريخ اسالمي ابتهال محمد خلف نائل  .44
 23 العام التاريخ / تاريخ اسالمي ثمار غالب كليب مطلكا  .45
 35 العام التاريخ / تاريخ اسالمي احمد اسماعيل خليل مهدي  .46
 35 العام التاريخ / تاريخ اسالمي اسراء حامد حمادي تركي  .47
 32 العام التاريخ / تاريخ اسالمي اسماء مطر عبود عصفور  .48
 41 العام / تاريخ اسالميالتاريخ  اشواق عبدالجبار شمخي حمود  .49
 51 العام التاريخ / تاريخ اسالمي اصاله ضياء محمود حسين  .51
 38 العام التاريخ / تاريخ اسالمي اقبال حميد مخلف طعمه  .51
 85.5 العام التاريخ / تاريخ اسالمي ايناس طارق سليمان محمد  .52
 23 العام التاريخ / تاريخ اسالمي باسم محمود عبداهلل محمد  .53
 48 العام التاريخ / تاريخ اسالمي كي محمد مصطفى نصيفتر   .54
 33 العام التاريخ / تاريخ اسالمي رشا حسين عوده مكراض  .55
 26 العام التاريخ / تاريخ اسالمي رشا غالب حمادي خضيري  .56
 34 العام التاريخ / تاريخ اسالمي رشا محمود مهدي صالح  .57
 35 العام اسالمي التاريخ / تاريخ سلوى عبدالقادر مخلف غفير  .58
 56 العام التاريخ / تاريخ اسالمي صكر حاجم خزعل عبد  .59
 34.5 العام التاريخ / تاريخ اسالمي ضحى ثامر يوسف هيالن  .61
 23 العام التاريخ / تاريخ اسالمي ضحى فاضل فوزي مطر  .61
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 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 48.5 العام تاريخ / تاريخ اسالميال عادل ياس خضر طعمه  .62
 35 العام التاريخ / تاريخ اسالمي عائشه ناهض رفيق عبدالحميد  .63
 32.5 العام التاريخ / تاريخ اسالمي عبير احمد نهير وردان  .64
 54 العام التاريخ / تاريخ اسالمي علي صالح علي يوسف  .65
 34 العام التاريخ / تاريخ اسالمي غسان غضبان فرحان غائب  .66
 47.5 العام التاريخ / تاريخ اسالمي فريق عبدالرحمن احمد محمد  .67
 45 العام التاريخ / تاريخ اسالمي نادرة هيالن يعقوب يوسف  .68
 37 العام التاريخ / تاريخ اسالمي نهاد ابراهيم محمد علي  .69
 30 العام التاريخ / تاريخ اسالمي نهى سعد صابر رجب  .71
 21 العام تاريخ اسالمي التاريخ / نورس صادق خلف شرار  .71
 47.5 العام التاريخ / تاريخ اسالمي هند زياد سعيد احمد  .72
 50 العام التاريخ / تاريخ اسالمي وئام حمد اسود خلف  .73
 31 العام التاريخ / تاريخ اسالمي ياسمين خضير عيادة نبع  .74
 40.5 ضررينامتيازات / تعويض مت العلوم التربوية والنفسية اسراء صباح ابراهيم احمد  .75
 47 امتيازات / تعويض متضررين العلوم التربوية والنفسية امنه غازي احمد خطاب  .76
 31 امتيازات / تعويض متضررين العلوم التربوية والنفسية سبهان كردي سكران محمد  .77
 35.5 امتيازات / تعويض متضررين العلوم التربوية والنفسية عامر عكاب داحور علي  .78
 26 امتيازات / تعويض متضررين العلوم التربوية والنفسية ان خليفةفرحان احمد داث  .79
 34 امتيازات / تعويض متضررين العلوم التربوية والنفسية معالي حسون علي حسين  .81
 34 امتيازات / تعويض متضررين العلوم التربوية والنفسية وسن احمد شكر فتاح  .81
 43 الخاص العلوم التربوية والنفسية احمد حسين محمد فارس  .82
 19 الخاص العلوم التربوية والنفسية دحام محي الدين محمد دحام  .83
 29 الخاص العلوم التربوية والنفسية سعد ذياب عبداهلل محمد  .84
 27 الخاص العلوم التربوية والنفسية سعد مرزوك صالح خطاب  .85
 42 الخاص العلوم التربوية والنفسية عمار جمعه محمد حسن  .86
 53.5 الخاص العلوم التربوية والنفسية د عوادمحمد سلطان احم  .87
 74 الخاص العلوم التربوية والنفسية محمد مظلوم سلمان علي  .88
 81 الخاص العلوم التربوية والنفسية محمد يوسف حسن حمد  .89
 48.5 الخاص العلوم التربوية والنفسية مروان عداي محمود عباس  .91
 30 الخاص نفسيةالعلوم التربوية وال نوار صباح محمد عبيد   .91
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 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 24 الخاص العلوم التربوية والنفسية نور عمار عبدالخالق محمود  .92
 35 العام العلوم التربوية والنفسية احمد محمد عبداهلل حسن  .93
 49 العام العلوم التربوية والنفسية اسرار علي حسين محمد  .94
 72 العام العلوم التربوية والنفسية عر حسن فرحانايناس س  .95
 36 العام العلوم التربوية والنفسية تقى علي عبدالرحمن عبدالكريم  .96
 44 العام العلوم التربوية والنفسية حازم علي عبداهلل احمد  .97
 28 العام العلوم التربوية والنفسية رغيد حامد رجا شالح  .98
 40 العام ربوية والنفسيةالعلوم الت سندس عدنان صالح حسن  .99

 42 العام العلوم التربوية والنفسية طيبه كامل محمود رشيد  .111
 34 العام العلوم التربوية والنفسية عرفان جاسم احمد حسين  .111
 40 العام العلوم التربوية والنفسية علي عبداهلل خلف احمد  .112
 32 العام العلوم التربوية والنفسية عمر صالح ابراهيم عبداهلل  .113
 41 العام العلوم التربوية والنفسية قحطان خلف خضر عزيز  .114
 65 العام العلوم التربوية والنفسية ماجد فرحان مديد خلف  .115
 45 العام العلوم التربوية والنفسية مروه علي حسن محمد  .116
 47 العام العلوم التربوية والنفسية مناهل مصطفى شهاب احمد  .117
 50 العام ية والنفسيةالعلوم التربو  ناطق عجاج فهد سبع  .118
 38 العام العلوم التربوية والنفسية نافع سليمان عبد خضر  .119
 33 العام العلوم التربوية والنفسية وسام احسان نامق ساقي  .111
 34.3 امتيازات / تعويض متضررين الكيمياء ابراهيم خلف حميد اسباك  .111
 39.3 امتيازات / تعويض متضررين الكيمياء صباح سالم شدهان سميط  .112
 17 امتيازات / تعويض متضررين الكيمياء فالح نوري عزيز محسن  .113
 29 امتيازات / تعويض متضررين الكيمياء متين عبداالمير مهدي صادق  .114
 34.7 امتيازات / تعويض متضررين الكيمياء وليد صالح احمد خضر  .115
 37 الخاص الكيمياء اثير احسان شاكر عبداهلل  .116
 36.3 الخاص الكيمياء استبرق قحطان رشاد جاسم  .117
 31.4 الخاص الكيمياء ايناس عبداهلل حميد موسى    .118
 25 الخاص الكيمياء حسين حسن مجبل حسن  .119
 34.4 الخاص الكيمياء رغيد رعد فيصل خورشيد  .121
 لم يؤِد االمتحان الخاص الكيمياء زين العابدين حسين حمزه  .121
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 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 33.2 الخاص الكيمياء سارة سلمان داود سلوم  .122
 30.3 الخاص الكيمياء سرور فارس علي احمد  .123
 31.9 الخاص الكيمياء علي عبدالستار جاسم شيت  .124
 لم يؤِد االمتحان الخاص الكيمياء عمر يوسف عبداهلل عطية  .125
 25.3 الخاص الكيمياء فوزي دحام احمد محمد  .126
 40.8 الخاص الكيمياء لولوه جاسر فالح هزاع  .127
 31.4 الخاص الكيمياء محمد عبدالحميد محمد علي  .128
 42 الخاص الكيمياء نوار طارق ابراهيم توفيق  .129
 33.3 الخاص الكيمياء هاشم خلف ثامر عيسى  .131
 38.3 العام الكيمياء اسراء رافع جمال يعقوب  .131
 56.9 العام الكيمياء بيداء طاهر ابراهبم علي  .132
 48.5 العام الكيمياء الرحمن طهسفانه عوف عبد  .133
 42.9 العام الكيمياء سهير عطية خلف محمود  .134
 47.8 العام الكيمياء شروق مهدي عكاب يوسف  .135
 38.4 العام الكيمياء شهد مشعان عبيد حسين  .136
 30.1 العام الكيمياء ضبياء سعيد طه خلف  .137
 42.7 العام الكيمياء مصطفى عماد حسين خلف  .138
 37.3 العام الكيمياء ينمنار حمد محمد حس  .139
 38.6 العام الكيمياء مهى نزهان خورشيد حسين  .141
 28.2 العام الكيمياء نجاح عواد علي عبد  .141
 64 العام طرائق تدريس الكيمياء اوراس سعر حسن فرحان  .142
 56 الخاص طرائق تدريس الكيمياء زينب محمد عبداهلل خطاب  .143
 35.83 / تعويض متضررين امتيازات علوم الحياة الحان جاسم حماش خلف  .144
 23.83 امتيازات / تعويض متضررين علوم الحياة صالح احمد اسماعيل عبد  .145
 52.5 امتيازات / تعويض متضررين علوم الحياة كامل خلف حسن محمد  .146
 41.66 الخاص علوم الحياة ابتهال خلف حسن محمد  .147

 31.66 الخاص علوم الحياة احمد حسن رحيم مصطفى  .148

 18.83 الخاص علوم الحياة الرزاق رشيد محمداحمد عبد  .149

 15.66 الخاص علوم الحياة احمد قيس مزهر عاصي  .151
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 30 الخاص علوم الحياة ادهم جواد كاظم عزيز   .151

 70.83 الخاص علوم الحياة اسيل حاكم مهدي منصور  .152

 42.5 الخاص علوم الحياة علي االء جمعه بهلول  .153

 43.33 الخاص علوم الحياة االء مزبان عبداهلل جاسم  .154

 50.83 الخاص علوم الحياة انس ثامر حمدي عزاوي  .155

 51.66 الخاص علوم الحياة انمار محمد كنوش حمد  .156

 53.5 الخاص علوم الحياة ايوب عبدالسالم حامد عبداللطيف  .157

 49.16 الخاص م الحياةعلو  برهان حسن سلطان جاداهلل  .158

 38.33 الخاص علوم الحياة حسام عبدالرزاق اسماعيل محمد  .159

 40 الخاص علوم الحياة خالد محمود يوسف زهو  .161

 59.16 الخاص علوم الحياة خالد نهار طعيس متعب  .161

 34.16 الخاص علوم الحياة خزعل حمد ندا منوخ  .162

 51.66 الخاص علوم الحياة داليا رمضان احمد لطيف  .163

 25.83 الخاص علوم الحياة رباح شالل جاسم محمد  .164

 39.16 الخاص علوم الحياة رنا كاظم جواد حسين  .165

 35.83 الخاص علوم الحياة زياد توفيق احمد حسن  .166

 27.16 الخاص علوم الحياة سوالف شاكر محمود محمد  .167

 22.5 الخاص علوم الحياة سيف بديع عمر شريف  .168

 36.66 الخاص علوم الحياة الديمشبيب عبداهلل شبيب شم   .169

 56.66 الخاص علوم الحياة عبدالرزاق احمد عبداهلل علي  .171

 25.83 الخاص علوم الحياة عمار اسماعيل عبود عميري  .171

 30 الخاص علوم الحياة عمر عادل شاكر محمود  .172

 50 الخاص علوم الحياة فاتن صالح مهدي حمدي  .173

 23.33 الخاص حياةعلوم ال فدوى عبدالجبار جاسم محمد  .174

 36.66 الخاص علوم الحياة قصي سعدي نجم عبداهلل  .175

 45 الخاص علوم الحياة قصي قيس ياسين عبدالرزاق  .176

 45 الخاص علوم الحياة محمد ابراهيم خلف حسين  .177

 58.33 الخاص علوم الحياة محمد عبد سلطان سليمان  .178

 41.66 الخاص علوم الحياة محمد محمود حسين احمد  .179

 26.66 الخاص علوم الحياة مد نايف محمود حسينمح  .181
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت 

 33.33 الخاص علوم الحياة مصطفى علو عيسى عليوي  .181

 36.66 الخاص علوم الحياة مصطفى محمد جهاد صديق  .182

 32.5 الخاص علوم الحياة مصطفى نزهان مهدي غثيث  .183

 27.5 الخاص علوم الحياة ن داودمهند محمد حس  .184

 33.33 الخاص علوم الحياة نبيل عبدالرزاق عبداهلل زيدان  .185

 33.33 الخاص علوم الحياة نضال شاهر حميدان عبد  .186

 62.5 الخاص علوم الحياة هند فاروق عبدالحميد صبار  .187

 25.83 الخاص علوم الحياة وحيدة فارس عبد جاسم   .188

 20.83 الخاص الحياةعلوم  وسن كريم سبع عصفور  .189

 41.66 العام علوم الحياة ابتهال احمد علي خلف  .191
 30 العام علوم الحياة احمد غانم مجيد كردي  .191
 49.16 العام علوم الحياة ايمان مظهر الطيف محمد  .192
 65 العام علوم الحياة ايناس معجل نايف عبد  .193
 40.83 العام علوم الحياة ايه جميل رشيد علوان  .194
 79.16 العام علوم الحياة مد مهديبتول خلف مح  .195
 47 العام علوم الحياة تبارك وائل حسن لطيف  .196
 47.5 العام علوم الحياة حزيمة جاسم محمد شالل  .197
 42.5 العام علوم الحياة حنين بشير عكلة شهاب  .198
 43.33 العام علوم الحياة حنين ضياء ماجد سالم  .199
 55.83 العام علوم الحياة رغد احمد علي شهاب  .211
 45 العام علوم الحياة زينه كنعان حسين صبح  .211
 33.33 العام علوم الحياة شروق صبيح حسان نجم  .212
 45 العام علوم الحياة شهد بدري احمد مهيدي  .213
 33.33 العام علوم الحياة شهد عطية حاضر بيات  .214
 54.166 العام علوم الحياة صابرين غازي حسين احمد  .215
 54.16 العام علوم الحياة طه محجوب عناز عثمان  .216
 55 العام علوم الحياة طيبة منصور محمد مصلح  .217
 41.67 العام علوم الحياة عبدالمانع عبداهلل احمد عميري  .218
 50 العام علوم الحياة عبدالوهاب محمد محمود عباس  .219
 48.33 العام علوم الحياة علي مزهر حاجم سلطان  .211
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 29.16 العام علوم الحياة عمران محمود جاسم غدير  .211
 36.66 العام علوم الحياة غصون ضاهد كوان محمد  .212
 45.83 العام علوم الحياة لمى حسام الدين جمعة محمد  .213
 50 العام علوم الحياة مثال مطلك نواف محمد  .214
 لم يؤِد االمتحان العام علوم الحياة محمد شكور سمين حسين  .215
 49.167 العام علوم الحياة محمود سعدي محمود فيحان  .216
 56.66 العام علوم الحياة عبدالعزيزمروه عبدالكريم محمد   .217
 35 العام علوم الحياة مريم كريم مطر ابراهيم  .218
 44.5 العام علوم الحياة مصطفى نجم عبداهلل فاضل  .219
 59.16 العام علوم الحياة منتهى عيسى جاسم محمد  .221
 49.16 العام علوم الحياة مهابات طاهر توفيق احمد  .221
 33.33 العام علوم الحياة ميساء مانع جاسم محمد  .222
 35.83 العام علوم الحياة معيوف محمود عالوينداء   .223
 65.83 العام علوم الحياة هند احمد ابراهيم طه  .224
 48.33 العام علوم الحياة وسن ضياء فاهم اسماعيل  .225
 49.16 العام علوم الحياة ولي صبحي حسين علي  .226
 42.5 العام علوم الحياة يثرب ماشاءاهلل حامد عبداهلل  .227
 22 / تعويض متضررينامتيازات  علوم القرآن خضر عباس حسين احمد  .228
 37.5 امتيازات / تعويض متضررين علوم القرآن خميس حسن حميد زكروط  .229
 26.5 امتيازات / تعويض متضررين علوم القرآن سعد خلف شهاب شاهر  .231
 35 امتيازات / تعويض متضررين علوم القرآن عبدالجبار عبدالقادر علي عبداهلل  .231
 26 يض متضررينامتيازات / تعو  علوم القرآن طية عويدمثنى محمد ع  .232
 37 امتيازات / تعويض متضررين علوم القرآن منيب علي محمد جاسم  .233
 22.5 امتيازات / تعويض متضررين علوم القرآن مهند مجيد طه ياسين  .234
 41.5 الخاص علوم القرآن احمد علي حمزه مصطفى   .235
 27.5 الخاص علوم القرآن افراح خليل رحيم كريم  .236
 23 الخاص علوم القرآن اكرم فياض حبيب عالوي   .237
 34 الخاص علوم القرآن االء صابر توفيق خضر  .238
 49 الخاص علوم القرآن جنان غالب علي هيالن  .239
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 53.5 الخاص علوم القرآن ساهر خليل رجب علي   .241
 26.5 الخاص علوم القرآن عبدالستار سعيد عبدالعزيز زيدان  .241
 33.5 الخاص علوم القرآن حمن مصطفىعبير صالح الدين عبدالر   .242
 24.5 الخاص علوم القرآن علي خزعل سمين سلمان  .243
 27.5 الخاص علوم القرآن عماد ذياب هنوني هزاع  .244
 21 الخاص علوم القرآن غانم مطر سرور عباس  .245
 29 الخاص علوم القرآن محمد خلف سعيد صالح  .246
 18 الخاص علوم القرآن محمد كامل كمال مصطفى  .247
 22.5 الخاص علوم القرآن معن عبداهلل حسون خلف  .248
 34 الخاص علوم القرآن ياسر كاظم عباس خلف  .249
 39.5 العام علوم القرآن اثار حكيم عالوي حسين  .251

 34.5 العام علوم القرآن اثار عواد احمد خلف  .251

 46 العام علوم القرآن اسماء حذيفه محمد علي  .252

 47.5 العام علوم القرآن اسيل صالح مهدي صالح  .253

 23.5 العام وم القرآنعل افنان عفيف عبداللطيف سلمان  .254

 42 العام علوم القرآن االء زيدان خلف عبد  .255

 17.5 العام علوم القرآن امنه عباس فاضل علي  .256

 18.5 العام علوم القرآن امنية قصي ممدوح صالح  .257

 26 العام علوم القرآن جمعه ناصر حسين علي  .258

 30.5 العام علوم القرآن حسين محمد حسين حسن  .259

 21 العام نعلوم القرآ خالد حمود عبداهلل محيميد  .261

 40.5 العام علوم القرآن خنساء حسين احمد عالوي  .261

 46 العام علوم القرآن رواء عبدالرحمن حمزه محمد  .262

 39.5 العام علوم القرآن رؤى عامر فاضل عباس  .263

 57.5 العام علوم القرآن ريمه سامي احمد محمود  .264

 44.5 العام علوم القرآن ساره قحطان ابراهيم حسن  .265

 44.5 العام نعلوم القرآ سحر ابراهيم علي فحل  .266

 61 العام علوم القرآن سعد سفيان عطيه فرج  .267

 22.5 العام علوم القرآن سوالف رعد مصطفى محمد                           .268

 37 العام علوم القرآن شاكر حسين طلب غالب  .269
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 33.5 العام علوم القرآن شيرين خلف احمد محمد  .271
 49 العام علوم القرآن عاصم غانم حسين حميد  .271
 62.5 العام علوم القرآن عبدالغني سلمان ظاهر حسن  .272

 30.5 العام علوم القرآن عذراء عريبي حسن محمد  .273

 49 العام علوم القرآن عالء فياض جاسم محمد  .274

 18.5 العام علوم القرآن علي صالح ابراهيم عاله  .275

 35 العام علوم القرآن عمر عزيز علي محمد  .276

 44.5 العام علوم القرآن ابراهيم سلطان حسين غصون  .277

 50.5 العام علوم القرآن فاطمة وائل كليب مطلق  .278

 54 العام علوم القرآن قصي محسن معيوف فياض  .279

 46.5 العام علوم القرآن لمياء عبد حسن سليمان  .281

 35.5 العام علوم القرآن محمد ثاير متعب رفعت  .522

 55.5 العام علوم القرآن مروه احمد خلف ربيع  .525

 31.5 العام علوم القرآن لكريم احمد محمدمروه عبدا  .520

 58.5 العام علوم القرآن نوره احمد عبدهللا محل                       .522

 46.5 العام علوم القرآن هدى باسم محمد حسن  .522

 38.5 العام علوم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           يريفان صبري السعيد ابو المجد                                                                                          .522

 86 امتيازات / تعويض متضررين طرائق تدريس اللغة االنكليزية زينه اسماعيل جاسم حمودي  .287
 23 امتيازات / تعويض متضررين طرائق تدريس اللغة االنكليزية نوال جودي محمود ارزوقي  .288
 24 امتيازات / تعويض متضررين ريس اللغة االنكليزيةطرائق تد نور يونس محمد مدلي  .289
 28 امتيازات / تعويض متضررين طرائق تدريس اللغة االنكليزية هبه فهد عبود محمد  .291
 30 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية ابتهاج قاسم اسماعيل عبد  .291
 69 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية اريج مجيد عبدالرضا ابوجالي  .292
 19 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية امال محمد علي بطاح  .293
 13 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية امل دحام عبداهلل خطاب  .294
 52 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية جنان مزند هالل حسين  .295
 50 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية رجاء كامل عبود محمد  .296
 24 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية دحام رشا زنزل رعد  .297
 79 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية سحر عزام نعمه حمد  .298
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 73 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية سهى حميد عبيد نجم  .299
 29 الخاص ة االنكليزيةطرائق تدريس اللغ سوسن صالح مهدي حمدي  .311
 21 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية مريم احمد اكبر خماس  .311
 19 الخاص طرائق تدريس اللغة االنكليزية هند سعد دحام داود  .312
 36 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق ايات عامر راضي امين  .313
 32 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق بسمه فيصل علي هيالن  .314
 35 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق ريم رائد ياسين شهاب  .315
 13 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق سهى خضير عياده نبع  .316
 46 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق سوسن ياسين علي محمد  .317
 28 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق عذراء عبدالسالم محي قدوري  .318
 12 العام االنكليزية اللغة تدريس طرائق جودي محمود ارزوقيمنال   .319

امتيازات / تعويض  اللغة العربية / ادب رفيق سالم شدهان سميط  .311
 27.5 متضررين

امتيازات / تعويض  اللغة العربية / ادب ه غربيصباح رشيد شد  .311
 21.5 متضررين

 23.5 الخاص اللغة العربية / ادب اورهان بختيار بكر عثمان  .312
 43 الخاص اللغة العربية / ادب تحرير صباح مسربت محمد  .313
 32 الخاص اللغة العربية / ادب ثائر قيس عبدالحسين خلف  .314
 42 الخاص اللغة العربية / ادب رافد شاكر محمود ناصر  .315
 36.5 الخاص اللغة العربية / ادب رفل احمد علي شهاب  .316
 49 لخاصا اللغة العربية / ادب سفانه صالح مصلح حمود   .317
 27.5 الخاص اللغة العربية / ادب طارق فزع عبداهلل عطيه  .318
 59.5 الخاص اللغة العربية / ادب عبداهلل نجم عبداهلل محمد  .319
 27.5 الخاص اللغة العربية / ادب لقمان عدنان انور خورشيد  .321
 21 الخاص اللغة العربية / ادب محمد ابراهيم حمادي حمد  .321
 39.5 الخاص غة العربية / ادبالل محمد احمد خلف محمد  .322
 33 الخاص اللغة العربية / ادب وجدان رياض اسماعيل محمد  .323
 44 العام اللغة العربية / ادب احمد فاروق حسين ابراهيم  .324
 39.5 العام اللغة العربية / ادب انس احمد خميس محمود  .325

 7.5 العام اللغة العربية / ادب حيدر خالد محمد حسين  .326
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 ـــراملاجستيــــ
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 43.5 العام اللغة العربية / ادب رؤى سعد دحام عبد  .052

 26.5 العام اللغة العربية / ادب رنين بشار احمد جواد  .052

 31.5 العام اللغة العربية / ادب زينب محمد صادق علي  .052

 58.5 العام اللغة العربية / ادب ماهر سامي شاكر عبدالمجيد  .003

 25 العام اللغة العربية / ادب محمد عمران حيدر قنبر  .002

 33 العام اللغة العربية / ادب مرادي اياد عباس سكران  .005

 31 العام اللغة العربية / ادب نور مناور مخلف محمد  .333
امتيازات / تعويض  اللغة العربية / لغة سعد مرزه كريم خماط  .334

 38.5 متضررين
امتيازات / تعويض  ة العربية / لغةاللغ عامر عدنان معروف لفته  .335

 39.5 متضررين
امتيازات / تعويض  اللغة العربية / لغة عمر فالح حميد شكر  .336

 36.5 متضررين
 40 الخاص اللغة العربية / لغة احمد جواد جاسم جبر   .337
 29.5 الخاص اللغة العربية / لغة احمد حميد احمد محمد  .338
 35.5 الخاص لغة اللغة العربية / بهاء حسين علي حسين  .339
 59 الخاص اللغة العربية / لغة جاسم محمد عواد حسين  .341
 56 الخاص اللغة العربية / لغة حسان علي مطلك سليمان  .341
 35 الخاص اللغة العربية / لغة حسين علي بدر هالل  .342
 24.5 الخاص اللغة العربية / لغة حمد جاعد حسين طلب  .343
 54 الخاص لغةاللغة العربية /  صباح جاسم محمد زبط  .344
 53.5 الخاص اللغة العربية / لغة عادل خلف موسى مهدي  .345
 33 الخاص اللغة العربية / لغة قصي ياس صالح غريب  .346
 34 الخاص اللغة العربية / لغة ماجد خضر محمد اسماعيل  .347
 65 الخاص اللغة العربية / لغة محمود عبداهلل عكيل حماده  .348
 28 الخاص ية / لغةاللغة العرب مصطفى اياد جمعه خضر  .349
 45.5 الخاص اللغة العربية / لغة مقداد علي عبداهلل محمد  .351
 50 الخاص اللغة العربية / لغة نهاد ماجد عالوي عبد  .351
 29.5 الخاص اللغة العربية / لغة هدى خلف عبيد محمد  .352
 37 الخاص اللغة العربية / لغة وليد خالد حامد فرحان  .353
 40.5 الخاص اللغة العربية / لغة يونس عيدان عبدالقادر عباس  .354
 44 العام اللغة العربية / لغة امال محمد رشيد حسين  .355
 50.5 العام اللغة العربية / لغة حسين مثنى ذاكر حسن  .356
 52 العام اللغة العربية / لغة رواء سعد عبداهلل نايف  .357
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 املاجستيـــــــر
 الدرجة قناة القبول القسم اسم الطالب ت
 57 العام اللغة العربية / لغة كنوش خلفصالح نعيم   .358
 44 العام اللغة العربية / لغة عباس نورالدين علي محمد  .359
 41 العام اللغة العربية / لغة عمر ياسين مصطفى محمد  .361
 33 العام اللغة العربية / لغة محمود جواد احمد خلف  .361
 36 العام اللغة العربية / لغة محمود عادل سلمان داود  .362
 46.5 العام اللغة العربية / لغة ليل ابراهيم حمدهيام خ  .363
 41 الخاص طرائق تدريس اللغة العربية سرى احمد موسى عثمان  .364
 73 الخاص طرائق تدريس اللغة العربية سناء نجاح سنودي بكر  .365
 67 الخاص طرائق تدريس اللغة العربية مبادئ عبدالوهاب احمد عبد  .366
 59 العام للغة العربيةطرائق تدريس ا ايه حسن هادي كريم  .367
 59 العام طرائق تدريس اللغة العربية مها عبدالعزيز خضير مزعل  .368
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 ا ــــــــــــــــــات العليـــــــــــــلدراسل فسي(القبول )التناتحان الطلبة المشمولين بام

 2019-2018للعام الدراسي  

 

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 الدراسات العليا

 / لغة عربية وراهــــــــــــالدكت
 الدرجة قناة القبول التخصص اسم الطالب ت

امتيازات / تعويض  اللغة العربية / ادب عالء محمد بريج عاكوب  .1
 27 متضررين

 32.5 العام اللغة العربية / ادب كريم فيصل نجمابتهال عبدال  .2
 42 العام اللغة العربية / ادب اسامه نادر كريم محسن  .3
 57.5 العام اللغة العربية / ادب حاتم كريم حسين علي  .4
 29 العام اللغة العربية / ادب داليا حميد شهاب احمد  .5
 32.5 العام اللغة العربية / ادب رائد محمد عبود خاطر  .6
 57 العام اللغة العربية / ادب رباب قاسم عبداالمير عبدالجليل  .7
 43.5 العام اللغة العربية / ادب عمار محمد صالح عنبر  .8
 40.5 العام اللغة العربية / ادب وعد مساهر حمد صالح  .9

 55 العام اللغة العربية / ادب ياسين فرج ياسين محمد  .11
 27.5 العام دباللغة العربية / ا ياسين مهنى عزال ربيع  .11
امتيازات / تعويض  اللغة العربية / لغة هدى عيسى خضر درويش  .12

 متضررين
48.5 

 28.5 الخاص اللغة العربية / لغة سحر حامد صالح جاسم  .13
 47.5 العام اللغة العربية / لغة اسراء رفعت حاجم سلطان  .14
 45.5 العام اللغة العربية / لغة الهام روكان عبد شراد  .15
 53.5 العام اللغة العربية / لغة ف ضيف رعدبشير يوس  .16
 50.5 العام اللغة العربية / لغة رعد عباوي محمد جسام  .17
 42.5 العام اللغة العربية / لغة سعد متعب وسمي تمران  .18
 50 العام اللغة العربية / لغة عبداهلل ادهم نصرالدين حسين  .19
 40.5 العام اللغة العربية / لغة عماد صبحي علوان محمد  .21
 49 العام اللغة العربية / لغة نبراس صالح عبد صالح  .21
 

 

 

 

 


