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 ت اسم المتقدم  الدراسة قناة القبول 100 الدرجة من

 1  احالم امين حسن عبو الدكتوراة القبول العام 50.41

 2  استبرق محمود مهدي صالح الدكتوراة القبول العام 52.58

 3  اسراء حاتم مخلف علي الدكتوراة القبول العام 26.45

 4  اسعد عبد الجليل حمود ادريس الدكتوراة امتيازات 29.58

 5 اسماء خالد سلمان محمد الدكتوراة امتيازات 42.29

 6  اسماء عدنان مرعي محسن الدكتوراة القبول العام 30

 7  امير ناجي عبيد كزار الدكتوراة القبول العام 31.04

 8  ايمان عامر اسماعيل خليل الدكتوراة القبول العام 24.79

 9  د المجيد حمديبشار عامر عب الدكتوراة النفقة الخاصة 26.04

 10  بفرين محمد رضا محمد الدكتوراة القبول العام 23.95

 11  جاسم محمد ياسين احمد الدكتوراة القبول العام 37.29

 12  خنساء باسم فاضل لطيف الدكتوراة النفقة الخاصة 23.75

 13  دخيل حسين حدري خضير الدكتوراة القبول العام 13.33

 14  راشد اسماعيل طه عبداهلل الدكتوراة القبول العام 47.63

 15  رشا قحطان مجول هبهاب الدكتوراة القبول العام 21.45

 16  رعد شريف عبدالحميد محمد الدكتوراة النفقة الخاصة 11.66

 17  رواء حسين عطيه حسين الدكتوراة القبول العام 32.91

 18  ريم سعود عبد عزيز الدكتوراة النفقة الخاصة 51.25

 19  زياد خلف رشيد محمد الدكتوراة القبول العام غياب

 20  زيد احمد يونس الدباغ الدكتوراة النفقة الخاصة 30.62

 21  زينب سمير يحيى حمو الدكتوراة القبول العام 40.20

 22  زينة عامر عبدالوهاب الدكتوراة القبول العام 40

 23 ن عليساره احمد حس الدكتوراة القبول العام غياب

 24  سبا محسن فرحان عويد الدكتوراة النفقة الخاصة 36.25

 25  شذى ناصح توفيق سلمان الدكتوراة القبول العام 30.41
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 26  شهد معاد توفيق مخلف الدكتوراة القبول العام 35.83

 27  صبا ضامن شاكر لطيف الدكتوراة النفقة الخاصة 30.08

 28  صدام صالح حسين احمد الدكتوراة القبول العام 17.03

 29  ضحى صالح نوري جابر الدكتوراة النفقة الخاصة 41.66

 30  عبد الرحمن جرجيس يونس الدكتوراة القبول العام 35

 31  عبد اهلل محمد مهدي صالح الدكتوراة القبول العام 37.29

 32  عبدالرحمن عيد صالح محمد الدكتوراة القبول العام 22.08

 33  علياء فاضل عباس حمدي الدكتوراة لنفقة الخاصةا 36.79

 34  عمر جميل ابراهيم عبد الدكتوراة القبول العام 14.79

 35  فهد ضامن عليوي مطلك الدكتوراة القبول العام 35.83

 36  لينه قاسم محمد جابر الدكتوراة النفقة الخاصة 28.62

 37  ود سبتيمحمد عبدعلي دا الدكتوراة القبول العام 25.29

 38  مروان قحطان جاسم عبود الدكتوراة النفقة الخاصة 36.38

 39  مروان مجيد رشيد محمود الدكتوراة امتيازات 14.79

 40  مروه سالم خيراهلل محمود الدكتوراة القبول العام 42.29

 41  مروه عادل حميد جميل الدكتوراة النفقة الخاصة 17.29

 42  معن هاشم محمود جاسم لدكتوراةا النفقة الخاصة 35.62

 43  مهند جسام محمد جاسم الدكتوراة امتيازات 35.62

 44  نادية اسماعيل مصطفى عبداهلل الدكتوراة امتيازات 25.83

 45  نمارق عطا اهلل محيميد صالح الدكتوراة القبول العام 32.08

 46  نور سلمان دلس كايم الدكتوراة النفقة الخاصة 28

 47  نور منعم فاضل مصلح الدكتوراة القبول العام 23.3

 48  نوفل نجم عبداهلل خليفه الدكتوراة القبول العام 29.58

 49  هالة عماد عبد الوهاب محمود الدكتوراة القبول العام 19.58

 50  هدى منير احمد عبد الدكتوراة القبول العام 50.91

 52  وف ياسين محمدوصال رؤ الدكتوراة القبول العام 34.58

 52  يزن علي طه عبداهلل الدكتوراة القبول العام 19.97

http://www.tu.edu.iq/


                                

 
 
 

 2020التاريخ:     /    /     /                                                                                         7 / 3 : العدد              

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم - جامعة تكريت

 قسم علوم الحياة  

  مكتب رئيس القسم

 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

Tikrit University - College of Sciences  
Dep. Of Biology 

Head of Dep. Office 

 

 

 

 

 

 

h   

www.tu.edu.iq 

Email: Tikrit.uni@tu.edu.iq  
Email:  

 تكريت –محافظة صالح الدين  –العراق 

 (43ص . ب:)
Iraq-Salahddin-Tikrit 
P.O. Box:(42) 

Tikrit University 

2021 – 2020/ للعام الدراسي   احياء مجهرية –درجات االمتحان التنافسي لطلبة الماجستير   

 ت اسم المتقدم  الدراسة قناة القبول 100الدرجة من 

 1  خزعل درويش هناوياحمد  ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 19.64

 2  احمد مازن زكي عثمان ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 54.28

 3  اسماء حاضر فاضل رجب ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 49.64

 4  اسماعيل عبد سهيل نجم ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 35.71

 5  امنيه خليل محمد احمد ريةماجستير/ احياء مجه القبول العام 35.85

 6  اياد نعمان حمود عواد ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 28.21

 7  ايتان عباس نوري محي الدين ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 37.85

 8  ايثار محمد صالح يوسف محمد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 55

 9  ايمان احمد فرحان عبدالحسن حياء مجهريةماجستير/ ا القبول العام 40.71

 10  ايهاب نصرت فاضل امين ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 51.78

 11  ثامر اكرم مطر حاجم ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 24.28

 12  حسين علي خضير حسين ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 23.57

 13  حكيمه جار حسن سعيد ماجستير/ احياء مجهرية لخاصةالنفقة ا 23.92

 14  حنان محمد احمد علي ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 38.03

 15  حيدر علي مهدي محمد ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 13.57

 16  خالد وليد عبد الحميد مهدي ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 52.14

 17  دعاء جمعه علي سعيد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة غياب

 18  دلير كريم قرباني حسن ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة غياب

 19  ذوالفقار حكيم مال اهلل مصطفى ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 44.28

 20  بدرحمه محمد جاسم ع ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 26.42

 21  رشا مراد جاسم محمد ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 50.35

 22  رفل حكمت ابراهيم ارحيم ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة غياب

 23  رفل ماجد مخلف حمادي ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة غياب

 24  حميد عبد اهللرهام غازي  ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 40
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 25  ريم ممدوح هوير كردي ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 43.21

 26  زهراء جاسم سطاي صالح ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 36.78

 27  زهراء عبدالملك ذنون يونس ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 23.21

 28  زهراء موسى كريم شريف ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 61.42

 29  زينب احمد عبدالعزيز حسين ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 47.14

 30  زينب عمر عبداالمير جالل ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة غياب

 31  ساره اياد صالح عالوي ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 60

 32  سامان كريم امين احمد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 12.85

 33  سجى خضر جمال خضر ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 46.78

 34  سجى محمود فليح عجاج ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 24.64

 35  سعد ذياب محمد عليوي ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 30

 36  سعود امير سعداهلل عزيز ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 56.42

 37  سمر نبيل لزام فرهود ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 39.28

 38  سميره اكرم سالم دخيل ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 62.5

 39  اديسناء فاخر حسين حم ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 50.35

 40  سهى اكبر علي شريف ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 36.07

 41  شذى فايق حميد محمود ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 34.28

 42  شيماء صالح اسماعيل عبدالعزيز ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 29.28

 43  شيماء ناجي عبد الكاظم حسن ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 53.57

 44  صبا خالد صالح حربي ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 39.28

 45  صبا طالل احمد حمد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 37.14

 46  عبداهلل طارق نجم حمندي ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 36.78

 47  عبير خليل ابراهيم عروه ستير/ احياء مجهريةماج النفقة الخاصة 66.07

 48  علي انور احمد مصطفى ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 52.5

 49  علي عدنان داود سلمان ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 26.78

 50  علي فخرالدين كمال مصطفى ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 23.92
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 51  عمر حسين علي حميد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 22.5

 52  فارس هزاع مخلف حسن ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 53.57

 53  فاطمه حميد معيوف طليان ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 32.14

 54  فريال احمد صالح خضر ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 19.28

 55  فريال فاضل صالح محمود ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 47.85

 56  قحطان سليمان جمعه محمد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 15.35

 57  كاثرين محمد مرعي حسن ماجستير/ احياء مجهرية امتيازات 21.07

 58  د ظاهر حسنليث ايا ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 46.42

 59  محمد حسين علوان حسين ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 41.07

 60  محمد رائد عثمان حسن ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 28.56

 61  محمد عادل يحيى بكر ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 57.5

 62  وه جاسم محمد حاجممر ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 64.28

 63  منال عبد الوهاب احمد جاسم ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 43.07

 64  منة اهلل جمال احمد حميد ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة غياب

 65  مي رحيم علي ياس ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 50

 66 مياده صالح الدين ترف حبيب اء مجهريةماجستير/ احي القبول العام 46.07

 67  هبة عالء راجي حمدي ماجستير/ احياء مجهرية القبول العام 43.57

 68  هبه فزع عبد الحسين عباس ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 61.78

 69  هدى محمد ابراهيم شكوري ماجستير/ احياء مجهرية النفقة الخاصة 39.64

 70  وعد سالم شاحوذ جاسم ماجستير/ احياء مجهرية ول العامالقب 55.71
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2021 – 2020نبات  / للعام الدراسي  –درجات االمتحان التنافسي لطلبة الماجستير 

 ت اسم المتقدم  الدراسة قناة القبول 100الدرجة من 

 1 ابراهيم حمد ابراهيم رجب  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 20

 2 احسان علي حمود كناص  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 50.47

 3 اسيل اسماعيل علي جواد  ماجستير/علم النبات القبول العام 41.66

 4 اوس عبدالموجود عبدالقادر  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 50.33

 5 بدور رياض ابراهيم جوير  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 31.11

 6 ثائر حسن وادي علي  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 16.66

 7 خضر عباس عالوي خلف  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 21.11

 8 رانيا رائد نجيب رزوقي  ماجستير/علم النبات القبول العام 37.77

 9 راويه محمود حميد خليل  ماجستير/علم النبات القبول العام 29.16

 10 سما سليمان عناد مناو ر  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 39.16

 11 سما مثنى مرعي حسن  ماجستير/علم النبات القبول العام 62.91

 12 علي عباس محمد قاسم  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 35.13

 13 غادة جمال ابراهيم دحام  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 50.16

 14 فاطمة الزهراء عماد صالح  ماجستير/علم النبات القبول العام 25.13

 15 ليلى رفعت خليل ابراهيم  ماجستير/علم النبات القبول العام 45.13

 16 محمود فيصل محمد رجب  ماجستير/علم النبات امتيازات 15.5

 17 مروى محمود عبد سليمان  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 31.80

 18 مها سعود خلف لزام  ماجستير/علم النبات القبول العام 50.44

 19 مهى حمدي حسين علي  ماجستير/علم النبات القبول العام 39.58

 20 نبراس سلمان فرج لفته  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 26.94

 21 نصار غني صبري بكر  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 32.63

 22 هيمن رزكار كريم صابر  ماجستير/علم النبات القبول العام 50.83

 23 يونس شهاب احمد خلف  ماجستير/علم النبات النفقة الخاصة 42.08
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2021 – 2020/ للعام الدراسي   فرع الحيوان –درجات االمتحان التنافسي لطلبة الماجستير   

 ت اسم المتقدم الدراسة قناة القبول 100الدرجة من 

 1 ابرار كريم ضاري خلف ماجستير/علم االحيوان القبول العام 33.33

 2 اساور عمار فيصل عبد ماجستير/علم االحيوان القبول العام 31.66

 3 امال عبدالحق عبدالكريم مصطفى ماجستير/علم االحيوان القبول العام 26.11

 4 ايالف احمد طه احمد ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 31.66

 5 برهان حسن سلطان جاداهلل ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 30.55

 6 تهاني محمد جبار توفيق ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 23.88

 7 توفيق حامد علي محمد ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 25

 8 حسن محمدهادي علي حسن ماجستير/علم االحيوان القبول العام 17.22

 9 رسل هشام طه محمد ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 25.83

 10 روان حسن محمد عمر ماجستير/علم االحيوان القبول العام 52.43

 11 سارة عبدالحميد عبدالستار ارحيم ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة غياب

 12 سارة عبود سلمان خميس ماجستير/علم االحيوان القبول العام غياب

 13 ساره سعران عبيد شاني ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 50.26

 14 سحر فيصل شالش خلف ماجستير/علم االحيوان القبول العام 40.55

 15 سعد حسين عبداهلل خلف ماجستير/علم االحيوان القبول العام 37.77

 16 صفا سليمان خلف عبداهلل ماجستير/علم االحيوان القبول العام 24.44

 17 عبدالناصر خليل احمد محمد ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 33.33

 18 علياء بديع عبداهلل داود ماجستير/علم االحيوان القبول العام 36.66

 19 غفران مازن محمود صادق ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة غياب

 20 ليث وليد محمد طه ماجستير/علم االحيوان القبول العام 28.33

 21 محمد احمد رشيد حميد ماجستير/علم االحيوان امتيازات 23.33

 22 محمد عباس صعب محمد ماجستير/علم االحيوان القبول العام 34.72

 23 مروان ثامر احمد ساير ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 51.25

 24 مصطفى عارف احمد خميس ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 17.22

 25 منار ميسر محمد جمعة ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 19.44

 26 ناديه جبار عويد طالل ماجستير/علم االحيوان القبول العام 33.88

 27 نورا خالد خليل ابراهيم ماجستير/علم االحيوان القبول العام 44.44

 28 هاجر حارث عبدالمطلب محمد ماجستير/علم االحيوان القبول العام 33.33

 29 هدى شريف ذياب عالوي ماجستير/علم االحيوان القبول العام 50.4

 30 هنادي صالح علي فحل ماجستير/علم االحيوان القبول العام 51.32

 31 هوى حسن عفات دليان ماجستير/علم االحيوان القبول العام 31.66

 32 وهج موفق صباح شعيب ماجستير/علم االحيوان النفقة الخاصة 20
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 ت اسم المتقدم  الدراسة قناة القبول 100الدرجة من 

 1 اسماء سلطان محمد فاضل  الدبلوم القبول العام 25.55

 2 اضواء فاضل صالح احمد  الدبلوم النفقة الخاصة 31.38

 3 ايمان احمد عبداهلل حسين  الدبلوم القبول العام 36.52

 4 باسم عراك عباس عجيل  الدبلوم القبول العام 51

 5 حاضر علي طه خضر  الدبلوم النفقة الخاصة 16.66

 6 دعاء زياد برع مهدي  الدبلوم القبول العام 20.83

 7 دعد عبداهلل احمد زيدان  الدبلوم القبول العام 39.44

 8 رباب خضير ريحان حمود  الدبلوم القبول العام 20.41

 9 رند عناد يحيى محمد  الدبلوم القبول العام 29.72

 10 رنين حيدر عبد الخضر عباس  الدبلوم القبول العام 22.22

 11 زياد غانم حسن محمود  الدبلوم النفقة الخاصة 18.88

 12 ساجر ادريس عبدالرحمن حسين  الدبلوم القبول العام 18.85

 13 سعداهلل فتحي عكيل حاوي  الدبلوم القبول العام 51.36

 14 سيف علي حسين خميس  الدبلوم القبول العام 32.22

 15 صفاء عبدالحسين كريدي حسن  الدبلوم القبول العام 39.72

 16 صمود محي عبداهلل شالل  الدبلوم النفقة الخاصة 38.33

 17 عمار محمد مصطفى محمد  الدبلوم النفقة الخاصة 14.16

 18 عمر هيثم هادي جاسم  الدبلوم القبول العام 50

 19 فاتن لطيف موزه علوان  الدبلوم النفقة الخاصة 22.77

 20 محمد سالم محمد حسين  الدبلوم القبول العام 20.55

 21 مصطفى سمير مدحت سعيد  الدبلوم النفقة الخاصة 32.5

 22 نور شهاب احمد عبداهلل  الدبلوم القبول العام 20.83

 23 نورهان احسان عون علي  الدبلوم القبول العام 26.38

 24 هاجر علي حسين خورشيد  الدبلوم النفقة الخاصة 50.17

 25 هالة فؤاد عزت اسعد  الدبلوم النفقة الخاصة 28.61

 26 وسن خلف صالح حمدان  الدبلوم القبول العام 35.83
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