
بية للبنا  -تكريت -ة تكريتجامع  ن للدراسات العليا االمتحان ا/  تكلية التر لتنافسي للمتقدمي   

2220-2120العام الدراسي   

بوية والنفسية ، علوم القران ( ية ، التاري    خ ، العلوم التر ن  االختصاصات االنسانية ) اللغة العربية ، اللغة االنكلت 
 

 

 
 

ي (16والماجستت   5) التاري    خ االسالمي الدكتوراه (   1قاعه رقم )  ن  (21ماجستت  ، طرائق تدريس  –+ ) انكلت 

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

ن  دنيا حازم قادر الجبار نصيفايات عبد  ارساء ناظم مصطفن   شهد باسم عبد هللا غفران غسان عبد هللا ايه صفاء عبد الحسي 

ي ن ي د. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 

ن خلف رانيه ثامر تركي  رؤى سمت  عاصي  ارسار حميد سلمان  ل ابراهيمشهد خلي فاضل شهابغفران  تبارك حسي 

ي ن ي د. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 

ن محسن حامد رشا سعيد حميد مريم زيدان خلف اطياف نرص هللا حمد  شهد صالح دبيس فاطمه مجيد حميد حني 

ي ن ي م.  د. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن ط .ت انكلت  ي م. تاري    خ اسالمي   ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 

 صفا عارف جبار لىم مبارك خلف رجاء كوان سالم ساره حازم علي  هيبت عبد هللا سليم االء هادي رسحان

ي ن ي د. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 

ن محمد ن خضت  عيادة امال حسي   ضبيه عزيز احمد مروج مصطفن حمود ساره رشيد مجيد ساره فراس محي  ياسمي 

ي ن ي د. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 

 فرح نبيل جاد هللا مروه رامي اسماعيل سحر حافظ شاكر رسور فالح عبد الحسن انفال رشيد حمادي جنار رحيم طه

ي ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 

 لينا شعالن جابر ميامي محمود طه شفاء سامي كامل سوزان سبهان محمد ايالف زامل شيحان داليا صدام جاسم

ي ن تاري    خ اسالمي م.  م. ط .ت انكلت  ي  ن ي م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت  ن  م. تاري    خ اسالمي  م. ط .ت انكلت 
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ي االدب ( + )  15والتاري    خ الحديث 6ماجستت  ، التاري    خ االسالمي  –) التاري    خ  (  2قاعه رقم )  ن (21االنكلت   

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل       

 

ي عدنان وسام
 فاتن باسم صالح فرح مكي نومان االء محمد وكاع دعاء جمال عبد الرزاق لينا كريم اسود امانن

ي ن ي م. التاري    خ االسالمي  م. ادب انكلت  ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 

ن محمد مخلففرح مناور  ايمان جاسم محمد ساره اميد رستم ماري محمود خلف امنه نظام الدين جابر  مروه حسي 

ي ن ي م. التاري    خ االسالمي  م. ادب انكلت  ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 

ن  ن  ناديه عيسه علي  ايسان داخل حسي  ن  سهاد كريم حسي  ى كريم حسي   مريم بهاء عطوان فردوس احمد ياس بشر

ي ن يم. ادب  م. التاري    خ االسالمي  م. ادب انكلت  ن انكلت  ي م. تاري    خ حديث  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 

 نغم عامر علي  لقاء سعيد فاضل رويدة شهاب احمد شهد مولود ذاكر ندى مزاحم مجيد ايمان مهدي عبد الكريم

ي ن ي م. التاري    خ االسالمي  م. ادب انكلت  ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 

 نور سالم عمان ليل نزهان حامد سحى ولي صفر ضح حمد حسون هديل شيبان خليفة حميد تبارك مجيد 

ي ن ي م. التاري    خ االسالمي  م. ادب انكلت  ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 

ن يعرب شعبان تيماء شاكر محمود  نورهان ماجد جابر ميس لؤي حميد سمية جالل سلمان ضح ضياء اسماعيل يقي 

ي ن ي م. التاري    خ االسالمي  م. ادب انكلت  ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 

 هديل خالد محمد نداء عبد الجبار حسن ضح كمال حميد غيداء عدنان نعمه ابرار فياض جاسم ختام عدنان دلي 

ي ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن ي م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت  ن  م. تاري    خ حديث م. ادب انكلت 
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بوية والنفسية  ( 8لغةماجستت  ،  -6الدكتوراه لغة   –+ ) اللغة العربية  ( 1ماجستت   -التاري    خ الحديث) (  الملحق-15قاعه رقم )       (10ماجستت   –+ ) العلوم التر

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

 ايالف حسن خضت   سحر خليل عبد الرحمن عفراء سعدي محمود اخالص احمد فرج ورقاء منذر قدوري

لغة -د. اللغة العربية  م. علم النفس م. التاري    ح حديث لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس   

ن كهالن سىه توفيق حسن منن هراط خلف اسماء علي حمد هاله مشعل صالح  زهراء حسي 

ادب -اللغة العربية د.  لغة -د. اللغة العربية  م. علم النفس  لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس   

ن حميد ن عبد هللا سهت  فارس عراك اسماء حسن محمود تنسيم سعود محمد تاره تحسي   زينب متي 

لغة -د. اللغة العربية  لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس  لغة -اللغة العربية م.  م. علم النفس   

ن يونس محمد دعاء عبد اللطيف ي جالل اسيل مهدي صالح حني 
 ضح ناظم محمود صابرين حفر

لغة -د. اللغة العربية  لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس  لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس   

 مريم علي فرحان ابراهيم حسنصبا  االء طارق رحمن زينه حسن ابراهيم دالل خالد روالند

لغة -د. اللغة العربية  لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس  لغة -م. اللغة العربية  م. علم النفس   
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ية + ) ط.ت (1ماجستت   –+ ) علم النفس ( 10ماجستت   –) علوم القران +  ( 11ماجستت  ، االدب – العربية) اللغة (  الملحق-17قاعه رقم )  ن اللغة االنكلت 
 (3ماجستت  

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

ن  رسور فارس احمد  وجدان احمد شكوري اوراس عبد هللا حسن غفران منيب رميض ارساء محمد حسي 

ادبم. اللغة العربية  م. علوم القران م. اللغة العربية ادب م. علوم القران م. اللغة العربية ادب  

ن عمر  يشى غدار هديب ايه ابراهيم شهاب فاطمه شكر محمود اسيل توفيق خلف علياء حسي 

 م. علم النفس م. علوم القران م. اللغة العربية ادب م. علوم القران م. اللغة العربية ادب

 مسيم روكان جاسم تفر سالم حمادي مارب باسم محمد امال شكر محمود عهود فائق مهدي

اللغة العربية ادبم.  ي م. علوم القران م. اللغة العربية ادب م. علوم القران  ن  م. ط ت انكلت 

ي محمود محمد غاده هادي شكر
ن
اس سعد مهدي امان ن عبد نتى  مينه محمد حسن تماضن تحسي 

ي م. علوم القران م. اللغة العربية ادب م. علوم القران م. اللغة العربية ادب ن  م. ط ت انكلت 

ن محمد انتصار مزهر حمد غاده علي خلف  هاله منذر عيادة جنان خالد جلوب هبه حسي 

ي م. علوم القران م. اللغة العربية ادب م. علوم القران م. اللغة العربية ادب ن  م. ط ت انكلت 
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 ( 10 ماجستت   – عل النفس) ( +  13و ادب 3لغة ماجستت  ،  – اللغة العربية) (  الملحق-18قاعه رقم ) 

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

 ديار محمد مهدي نشوه احمد حسن ارساء فهىمي ناض عبت  عبد الرزاق وهيب ميادة عبد فياض

 م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية لغة

ي 
ر
ن  االء علي محمد ابراهيمعطاء مهدي  نبأ احمد رزوق  ريه يونس يوسف هدى علي حسي 

 م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية لغة

 زينب عدنان ايوب هند رامي حنتوش امنه عبد الرزاق وهيب علياء اياد مهدي ورقاء محمود عباس

 م. لغة عربية ادب م. علم النفس عربية ادبم. لغة  م. علم النفس م. لغة عربية لغة

ن كاظم اساور عبد الرزاق حازم  زينه طارق فرحان هيفاء نجم عبد هللا ايناس جاسم محمد لقاء حسي 

 م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية ادب

شحاذهايناس نجم  مروج وليد جوامت   ارساء شهاب احمد  ساره نصت  حسن وسن فهد صالح 

 م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية ادب م. علم النفس م. لغة عربية ادب

    
 زينب موفق عبد هللا

 م. لغة عربية ادب    
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ي ماجستت  ) طرائق  (15ماجستت   –+ ) علوم القران  ( 4اللغة العربية ادب دكتوراه) (  الملحق-20قاعه رقم )  ن  (5ادب -2تدريس اللغة االنكلت 

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

 صفا عبد الرحمن حمزة  هديل محمد كامل سحى عدنان عبد العزيز هند حامد مهدي دعاء عبد الرحيم سلطان

ي م. علوم القران ن ي ادب م. علوم القران م. ط ت االنكلت  ن القرانم. علوم  م. انكلت   

ن اسعد هيام محمد علي  دنيا عبد الباسط ضايع  ميس حميد حسن هند سالم داود سحر حسي 

ي م. علوم القران ن ي ادب م. علوم القران م. ط ت االنكلت  ن  م. علوم القران م. انكلت 

ي مهدي سوالف رعد مصطفن  اسيا مزاحم عبد الرزاق رهام فارس حميد  نىه جاسم محمد وداد ناجى

علوم القرانم.  ي  ن ي ادب م. علوم القران م. ادب االنكلت  ن  م. علوم القران م. انكلت 

 نور غازي ندا انسام مولود حميد شهد نعمان عباس اصيل احمد جاسم زينب زيد هاشم

ي م. علوم القران ن  م. علوم القران ادب -د. اللغة العربية  م. علوم القران م. ادب االنكلت 

 ورقاء ستار جاسم رفل احمد علي  صبا جمال لطيف موج اشجاع جميل زينب عايش صالح

 م. علوم القران ادب -د. اللغة العربية  م. علوم القران ادب -د. اللغة العربية  م. علوم القران

   
 نور عبد الحميد سليمان

 

  ادب -د. اللغة العربية    

 


