
 

 القبول العام – ماجستير – الفيزياءقسم علوم  -كلية الـعلوم  -في جامعة تكريت  2019 – 2018قوائم القبول االولية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 
 

 الفئة قناة القبول اسم الطالب ت
عدد المقاعد المتاحة 

 للقبول العام
عدد المقاعد المتاحة 

 للنفقة الخاصة
 مالحظات الموقف معدل اساس المفاضلة

 no مرشح حسب الخطة 61.4559876492034 3 3 --- القبول العام ساره اكرم سلطان عبداهلل  .1

 no مرشح حسب الخطة 59.9946537781841 3 3 --- القبول العام عثمان خلف زيدان علوان  .2

 no مرشح حسب الخطة 59.5899150822669 3 3 --- القبول العام احمد عامر رجب محمد  .3

 no غير مرشح 57.3218054827026 3 3 --- القبول العام سيف خليل جاسم مشو  .4

 no غير مرشح 55.6240192216451 3 3 --- القبول العام اطياب حبيب حسن علي  .5

 no غير مرشح 53.91402654649 3 3 --- القبول العام ساري عبداهلل محمود احمد  .6

 no غير مرشح 53.1774944196221 3 3 --- القبول العام منى رشيد طلب مخلف  .7

 no غير مرشح 52.669415654125 3 3 --- القبول العام وسام ياسين علي سلمان  .8

 no غير مرشح 51.1565875076173 3 3 --- القبول العام معاذ محمد شكر محمود  .9

 no مرشح غير 50.2521013980224 3 3 --- القبول العام رواء مجيد خضر احمد  .11

 no غير مرشح 50.0166767925983 3 3 --- القبول العام رشا سحاب عداي محيميد  .11

 no غير مرشح 48.6919915343915 3 3 --- القبول العام منصور جمعه صالح حسين  .12

 no غير مرشح 46.960719952688 3 3 --- القبول العام احمد غانم عوني سلمان  .13

 مروه حسيب حسن عميره  .14
على القسم للعام األول 
 صباحي 2117-2116

 اليوجد 3 3 ---
الطالب االول اليدخل محرك 
 الفرز يرجى معالجته يدويا 
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 النفقة الخاصة – ماجستير – الفيزياءقسم علوم  -كلية الـعلوم  -في جامعة تكريت  2019 – 2018قوائم القبول االولية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 

 

 الفئة قناة القبول اسم الطالب ت
عدد المقاعد المتاحة 

 للقبول العام
عدد المقاعد المتاحة 

 للنفقة الخاصة
 مالحظات الموقف معدل اساس المفاضلة

 no مرشح حسب الخطة 51.5188214368751 3 3 --- النفقة الخاصة يوسف حسين شيبان حمادي  .1

 no مرشح حسب الخطة 51.2658540491497 3 3 --- النفقة الخاصة جاداهللاحمد عبدالكريم احمد   .2

 no مرشح حسب الخطة 51.1009761467424 3 3 --- النفقة الخاصة ضيغم عبدالفتاح ابراهيم خلف  .3

 no غير مرشح 50.4452747787611 3 3 --- النفقة الخاصة جاسم محمد حسين حمود  .4

 no غير مرشح 49.9536400000574 3 3 --- الخاصةالنفقة  سعد عليوي عيسى حمد  .5

 no غير مرشح 46.7275702407002 3 3 --- النفقة الخاصة اسعد عكاب حمد نزال  .6

 no غير مرشح 46.5644379106679 3 3 --- النفقة الخاصة اروى رعد سعداهلل احمد  .7

 no مرشحغير  45.3404802158273 3 3 --- النفقة الخاصة عمار حمدان ذياب خلف  .8

 no غير مرشح 45.2767607327489 3 3 --- النفقة الخاصة غازي كريم حسين مهدي  .9

 no غير مرشح 43.9207348643177 3 3 --- النفقة الخاصة رعد سليمان علي بكر  .11

 no غير مرشح 43.8082292631052 3 3 --- النفقة الخاصة احسان اديب عبد الفتاح عسكر  .11

 no غير مرشح 42.8345292878653 3 3 --- النفقة الخاصة لطيفعطااهلل احمد عويد   .12

 no غير مرشح 42.3349044080811 3 3 --- النفقة الخاصة احمد هاني سعدون محمد  .13

 no غير مرشح 41.5801553156454 3 3 --- النفقة الخاصة احمد عبد بكال كعود  .14

 


