
كلية التربية  –جامعة تكريت  درجات االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الماجستير في

 قسم الفيزياء –للعلوم الصرفة 

 المالحظات %011درجة االمتحان  اسم الطالب ت

  33.33 احمد عواد خليفه حسين  .0

  32.33 اريج احمد محمد سعدون  .2

  33 اريج دحام عزيز فليح  .3

  35 حسين عبدالواحد حسناسامة   .3

  32.23 اسراء حبيب محسن عبدالله  .3

  33.3 اسراء سامي صالح محمد  .6

  31.3 اية نبيل عبدالله محي الدين  .7

  33.23 باسل صباح احمد سعيد  .2

  35.3 ثائر ابراهيم فياض عليوي  .5

  33.33 ثائر احمد مزهر عبدالله  .01

  71.67 حميد حسين احمد سعدون  .00

  07.23 رشيد خلفحنين مجيد   .02

  36.07 حيدر حميد سعيد جسام  .03

  26.67 خالد رسول فهد محمد  .03

  32.33 خمائل عيسى بطوش عراك  .03

  30.33 دالية خوام كامل طويسان  .06

  36.33 رائد ردام جواد كاظم  .07

  33.07 رعد جميل علي حمد  .02

  32.67 رغد حسين علي عبدالله  .05

  37.67 رواء رائب جار الله  .21

  36.67 عبدالرحمن مديفعريام   .20

  37.67 ريم مزاحم طابور حسن  .22

  33 زهير ذنون محمد حسن  .23

  37.67 دساجدة حسين مجيد احم  .23

  33.33 سامر صباح مناوي عباس  .23

  36.23 شهد احمد ذياب عالوي   .26

  31.3 شيماء جواد خضير مدي  .27

  35.3 شيماء فائق عبد جاسم  .22

  27.33 صابرين ربيع اسماعيل   .25

  32.07 صالح احمد علي احمد  .31

 

 

 

 

 

 

 



كلية التربية  –جامعة تكريت  درجات االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الماجستير في

 قسم الفيزياء –للعلوم الصرفة 

 المالحظات %011درجة االمتحان  اسم الطالب ت

  36 صبيحه عباس احمد عبدالله  .30

  23.23 صفا خليل ابراهيم بكر  .32

  30.23 عادل حامد ضاري حمادي  .33

  32.23 عباس فاضل سفاح رحيم  .33

  30 عبدالله حسين علي حسين  .33

  36 عال مدحت ابراهيم علي  .36

  غائب عالء باسم مياح محمد  .37

  37.33 عمر ذياب حسن حمد  .32

  33.23 عمر ضياء اسماعيل محمد  .35

  33.67 عمر نجاح لطيف عباس  .31

  36.23 عمر هالل محمود ناصر  .30

  31.23 عيسى رشيد سفاح مشوح  .32

  35.33 فاتن محمد جنيد اسكندر  .33

  32.3 فاطمة جمال محسن خضر  .33

  31.07 فاطمه علي احمد حسين  .33

  33 فراس فائق حسين شومل  .36

  31.07 قاسم مزحم ساهي ريزه  .37

  33.3 لويس ابراهيم حميد جاسم  .32

  33.67 مؤيد عبد الرزاق طه حمود  .35

  33.07 محمد مشحن خليل ابراهيم   .31

  30 صابرضياء  محمد  .30

  35.67 مروان مزاحم مهدي ابراهيم  .32

  37.07 مروة سعدي محمود فيحان  .33

  33.67 مريم نزهت صبري حسن  .33

  22.67 مصطفى صالح خليل دخيل  .33

  31.07 منيره نعمان حسون علي  .36

  32.33 مها ناظم محمد حسين  .37

  61.07 ميس اسماعيل عبد علي  .32

  32.3 هبه عيدان كاظم جميل  .35

  31.23 وطبان احمد محمد حسين  .61

 


