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 المحترم للشؤون العلمية عميد الن معاوالسيد 

      درجة االمتحان التنافسي م / 

 تحية طيبة ......

نرفق لكم في ادناه درجات االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين الى الدراسات العليا ) ماجستير+ دكتوراه ( قسم الكيمياء للعام 

 .   1011-1012الدراسي 

 ر                             اوال : الماجستي   

 المالحظات %200النتيجة  الدراسة قناة القبول االسم الثالثي ت
  32 ماجستير القبول العام احمد عبد الوهاب احمد خماس  .2
  33.6 ماجستير القبول العام احمد ياسين علي حسن  .1
  35.1 ماجستير القبول العام ادهم كاظم اكرم رحمان  .3
  46.1 ماجستير امتيازات راهيم جسامازهار حاتم اب  .4
  36.9 ماجستير النفقة الخاصة اسراء فوزي مصطفى حميد  .5
  31.4 ماجستير النفقة الخاصة اسيل محمود صالح محمد  .6
  51.2 ماجستير القبول العام اقبال عبدهللا تمر طارش  .7
  33.9 ماجستير القبول العام الطيب يعرب شعبان عبداللطيف  .8
 لم تحضر االمتحان 0 ماجستير القبول العام السالم احمد ردينيامامه عبد  .9

  41.2 ماجستير القبول العام امامه عكاب احمد عبد هللا  .20
  39 ماجستير القبول العام اماني خلف نومان شاهر  .22
  55.6 ماجستير القبول العام امل حماد جبر عبود  .21
  34.2 ماجستير القبول العام انس مصطاف حمودي احمد  .23
  32.4 ماجستير القبول العام ايالف عبد الستار عبد المجيد علي  .24
  35.3 ماجستير النفقة الخاصة ايه عامر هاشم حسين  .25
  52.2 ماجستير القبول العام براء حسين محمد جويد  .26
  22.2 ماجستير امتيازات جازي حميد محمد حميد  .27
  59.8 ماجستير القبول العام جميل ناظم صالح جميل  .28
  31.3 ماجستير القبول العام حفصة محمد شاكر منصور  .29
  34.5 ماجستير القبول العام حوراء عكاب يوسف محمود  .10
  36.8 ماجستير النفقة الخاصة رافع جابر محي حبيب  .12
  57 ماجستير القبول العام رجاء رحيم عبد هللا احمد  .11
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  33.5 ماجستير النفقة الخاصة ريام نادر ذياب مصلح  .13
  37.5 ماجستير القبول العام شوان غالب عمرزينب   .14
  38.2 ماجستير القبول العام ساره احمد عبد محمد  .15
  45.3 ماجستير القبول العام سامي عبد عنتر عبود  .16
  48.5 ماجستير القبول العام سبا سعيد داود مخلف  .17
  33.4 ماجستير امتيازات سرى عدنان علي جمعه  .18
  38.6 ماجستير ل العامالقبو سرى مثنى يعكوب يوسف  .19
 لم يحضر االمتحان 0 ماجستير القبول العام سعد عجاج عبد شريف  .30
  39.7 ماجستير امتيازات سهاد حمد كريم محمد  .32
  52.2 ماجستير امتيازات سهى حسن احمد غضبان  .31
  62.3 ماجستير القبول العام شهد مظهر سالم نايف  .33
  35 اجستيرم النفقة الخاصة صالح مزاحم عبود صالح  .34
  36 ماجستير القبول العام صبا نزهان دحام كواد  .35
  57.1 ماجستير القبول العام ضحى فوزي عوني صالح  .36
  49.4 ماجستير القبول العام عبدهللا احمد ياسين عبدهللا  .37
  21.3 ماجستير النفقة الخاصة عبدهللا خلف ابراهيم محمد  .38
  29.5 اجستيرم النفقة الخاصة عبدهللا خلف ثامر عيسى  .39
  25.1 ماجستير النفقة الخاصة علي فالح غيهب شباط  .40
  30.2 ماجستير النفقة الخاصة عمار ابراهيم مردان محمود  .42
  47.3 ماجستير القبول العام عمار هادي دخيل عليوي  .41
  32.7 ماجستير امتيازات عمر جسام محمد جاسم  .43
  38 ماجستير امتيازات عمر فواز خبصي بطاح  .44
  44.9 ماجستير القبول العام اتن هاشم حسين عطيهف  .45
  41.2 ماجستير القبول العام فاروق حميد عفون امين  .46
  29.6 ماجستير امتيازات فاطمه حيدر عسكر تقي  .47
  52.3 ماجستير القبول العام فخري ذياب محمد محمود  .48
  32.1 ماجستير النفقة الخاصة فوزي دحام احمد محمد  .49
  32.2 ماجستير النفقة الخاصة ي مصطفىكرم حازم جبور  .50
  53 ماجستير القبول العام ليالي مساهر مشعل هزاع  .52
  32.1 ماجستير النفقة الخاصة ماردين عمر رؤوف احمد  .51
  32.9 ماجستير النفقة الخاصة ماهر رشيد صالح شندح  .53
  41.6 ماجستير النفقة الخاصة محسن صالح نفيش غرب  .54
 لم يحضر االمتحان 0 ماجستير القبول العام محمد احمد علي حسين  .55
  72.4 ماجستير القبول العام محمد جوهر صالح جميل  .56



 

 

      Republic of Iraqجمهورية العراق                                                                                                

                                               Ministry of Higher Educationرة التعليم العالي والبحث العلمي                       وزا
          Scientific Research and 

                            University of Tikrit                                                                      جامعة تكريت       
                                                                       College of Education for Pure Scienceكلية التربية للعلوم الصرفة

                                                Department of Chemistryقسم الكيمياء                                                      
      

 1012/    6/    12  التاريخ :                                                                            12  / د.ع العدد : 

 

 

                                                                Iraq – Salahuddin – Tikrit         تكريت                                –صالح الدين  –العراق 

    Tikrit University                                   Email : edusci _dean @tu.edu.iq                                              جامعة تكريت    

                                 www.tu.edu.iq                                www.ceps.tu.edu.iqP.O.Box (42)                     (   24ب ) –ص  

  

                                                    
 

  45.9 ماجستير القبول العام محمد طعمة حسن صالح  .57
  34 ماجستير النفقة الخاصة محمد عبدهللا احمد نجم  .58
  37.3 ماجستير القبول العام محمد علي عبدهللا شعالن  .59
  67.1 ماجستير القبول العام حمدمحمد فؤاد محمد   .60
  60 ماجستير القبول العام محمد بكر وجيه عبدالحميد حسين  .62
  43.7 ماجستير القبول العام محمود خليل عبد هللا حسين  .61
  37.5 ماجستير النفقة الخاصة محمود يونس سهيل نجم  .63
  35.6 ماجستير القبول العام مسك اركان محمد صالح مرعي  .64
  35.3 ماجستير النفقة الخاصة دي سلمان فياضمصطفى حما  .65
  42.6 ماجستير القبول العام مصطفى محمد علي صالح  .66
  44.4 ماجستير القبول العام معاذ محمد خضر حمش  .67
  38.8 ماجستير النفقة الخاصة ميس عزيز بشير حميد  .68
  33.6 ماجستير القبول العام ناهدة احمد حسن درويش  .69
  35.5 ماجستير القبول العام باس باقرنوران عبدالحسين ع  .70
  51 ماجستير القبول العام ورود طه عبدهللا حاجم  .72
  44.3 ماجستير القبول العام وضحة توفيق خليل كانون  .71
  28.4 ماجستير النفقة الخاصة ياسمين شيت ابراهيم هزاع  .73

 

 ثانيا : الدكتوراه 

 المالحظات %011النتيجة  الدراسة قناة القبول االسم الثالثي ت
  26.3 دكتوراه امتيازات ابراهيم عبدالرزاق عبدهللا ابراهيم  .0
  21.5 دكتوراه النفقة الخاصة اشرف طارق لفتة حسين  .2
  23.2 دكتوراه امتيازات انوار محسن صكبان مطر  .3
  38.8 دكتوراه القبول العام اوس زبن عبد المجيد احمد  .4
  33.6 دكتوراه القبول العام ايناس جاسم محمد عزيز  .5
  23.6 دكتوراه امتيازات ايه جاسم محمد حسين  .6
  33.9 دكتوراه امتيازات ربى عزالدين مجيد يحيى  .7
  29.2 دكتوراه القبول العام ساكار مبارك عبدالرزاق اكبر  .8
  28.5 دكتوراه القبول العام عبدالعظيم حبيب حمد داود  .9
  29.9 دكتوراه امتيازات عبدالواحد خضر عبدالواحد حسين  .01
  31.8 دكتوراه النفقة الخاصة عمار عادل حسين حمد  .00
  28.3 دكتوراه القبول العام عمر جاسم محمد ولي  .02
  38.8 دكتوراه النفقة الخاصة محمد حمدون ياسين حمدون  .03
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  19.5 دكتوراه القبول العام محمد عبدالغني نايف رديف  .04
  25.4 دكتوراه القبول العام ميمونه حميد خضير حمد  .05
  32.6 دكتوراه النفقة الخاصة نشوى صالح الدين سلطان محمد  .06
  44.8 دكتوراه القبول العام نوار محسن عبد العزيز سعود  .07
  29.6 دكتوراه القبول العام يعرب طارق كوان سلمان  .08

 

 مع التقدير ....... 

 

 

 

 

 

 ا.د. خالد عبد العزيز عطية                                                                                       

 القسم رئيس 

                                                  12    /6   /1012 


