
 جامعة تكريت   

 كلية العلوم السياسية

 الدراسات العليا  

 الماجستير - العليا للدراسات( التنافسي) القبول امتحان نتائج

 6101 – 6102 الدراسي للعام

 ( 2عدد المقاعد : )قناة القبول العام

 المالحظات درجة االمتحان التنافسي االسم ت

  83 احسان بدر صالح  .1

  88 ضامد مجيداحمد   .2

  22 احمد طالل احمد  .8

  23 احمد غايب عبد الرحمن  .4

  22 احمد كريم صالح  .5

  22 احمد مجيد جاسم   .6

  22 امنة عطا هللا حميد  .2

  54 امية نزهان دحام   .3

  13 انسام احمد محمد   .2

  15 ايفر تحسين علي  .12

  42 بشار مجبل لطيف  .11

  82 بالل محمد صابر   .12

  23 بيداء رافع شرقي  .18

  82 تحسين جبار عيسى  .14

  24 تحسين علي هادي  .15

  58 جاسم محمد حاتم  .16

  82 خليلحسن اسماعيل   .12

  64 حنين ابراهيم عبد هللا  .13

  26 رفاه خطاب عمر  .12

  22 سجى دهام محمود  .22

  22 سحر عدنان رشيد  .21

  86 سالم صايل حمود  .22

  42 سلوان احمد عبد هللا  .28

  44 شفاء حسيب احمد  .24

  22 صالح حسن جار  .25

  82 عامر بهاء نعمان  .26

  86 علي عباس خضير  .22

  22 فاضل احمد فاضل  .23

  62 محمد حسين محمد  .22

  22 محمد سالم كجوان  .82

  22 نوح كريممحمد   .81

  26 محمد هندي عواد  .82

  43 مروه حمود حميد  .88



  24 مسلم ناجي حمد  .84

  41 مصطفى حمادي ابراهيم  .85

  52 ميثاق علي حسين  .86

  42 ناظم محمد نجم  .82

  22 نزار ثامر علي  .83

  42 نوار عامر شاكر   .82

  22 نورا فرعون مبرد  .42

  13 هدى رافع شرقي  .41

  28 وليد روكان محمد  .42

  38 وليد مساهر حمد   .48

  84 ياسر غازي حسن  .44
 

 

 ( 2عدد المقاعد ) تعويض متضررين/ امتيازات : قناة القبول 

درجة االمتحان  االسم ت
 التنافسي

 المالحظات

  22 اياد مضحي جرو  .0

  21 خنساء سحاب احمد  .6

  45 ثنى محمود عبد هللام  .3

  24 نشأت سامي توفيق  .4

 ذوي الشهداء 82 نظير سامي عبد الواحد  .5
 

 ( 8عدد المقاعد : )قناة النفقة الخاصة: قناة القبول 

 المالحظات  درجة االمتحان التنافسي االسم الكامل ت

  25 ابراهيم دودح محمد  .0

 تم االستفادة من الكيرف 52 احمد سليمان حمد  .6

 تم االستفادة من الكيرف 52 احمد عباس فاضل  .3

  54 احمد محمد حرجان  .4

  12 هيثم عباساحمد   .5

  18 اياد طارق علي  .2

  22 خنساء احسان شامل  .1

  82 رعد صالح حسن  .8

  28 سمير صباح محمد  .9

  54 شاكر نايف شاكر  .01

  22 صفاء محمود محمد  .00

  22 ضياء جلوب جاسم  .06

  65 علي سفيان عبد هللا  .03

  25 عماد صباح حميد  .04

  16 عماد لطيف جاسم  .05

  88 عمر طاهر مهدي  .02

  22 قيس تركي حاتم  .01



  23 محمد طارق صالح  .08

  84 كاملمروان احمد   .09

  16 مفيدة سلمان عبد االمير  .61

  22 نبيل حميد سلمان  .60

  56 نزار عبد الكريم حسن  .66

  12 نشوان علي مصحب  .63

  54 حامد عطارنهاية   .64

  22 ياسر حميد عيسى  .65

  12 يعقوب خير هللا نايف  .62
 


