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 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

 ديوان الوقف السني  القبول العام ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد ابراهيم دمحم عبد مرزوك  .1

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة  القبول العام ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد شيرين اسماعيل خليل دمحم  .2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام ادارة االعمال ادارة االعمال االدارة واالقتصاد سراج عواد عبدهللا مطر  .3

4.  
 حمود نجم حسن سند

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 
 وزارة التربية العراقية القبول العام الرياضة

5.  
 ميساء خالد احمد دمحم

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 
 - القبول العام الرياضة

6.  
 محمود عباس حسين دمحم

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

البدنية وعلوم التربية 
 - القبول العام الرياضة

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للبنات هدى عبدالقادر امين محمود  .7

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للبنات منى هالل شبيب جعاطة  .8

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للبنات تغريد احمد مصطفى دمحم  .9

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للبنات االء دمحم ابراهيم احمد  .11

 - القبول العام التاريخ االسالمي التاريخ التربية للعلوم االنسانية ابتسام دمحم علي حمد  .11

 - القبول العام البشريةالجغرافية  الجغرافية التربية للعلوم االنسانية مروان مبدر ناجي ياسين  .12

 - القبول العام الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية رويدة سعد جابر علوان  .13

 - القبول العام الجغرافية البشرية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية امير عناد حسن عبود  .14

 وزارة التربية العراقية القبول العام الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية وائل حازم ذنون احمد  .15

 - القبول العام الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية خلف ابراهيم عبدهللا عيسى   .16

 - القبول العام الجغرافية الطبيعية الجغرافية التربية للعلوم االنسانية تهجد بابان عبدهللا سلمان  .17

18.  
 التربية للعلوم االنسانية يوسف احمد يوسف زيدان

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية القبول العام علوم النفس التربوي والنفسية

19.  
 التربية للعلوم االنسانية براق علي صابر عبدالعزيز

العلوم التربوية 
 - القبول العام علوم النفس التربوي والنفسية

21.  
 التربية للعلوم االنسانية احمد زينة حكمت شهاب

العلوم التربوية 
 - القبول العام علوم النفس التربوي والنفسية
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21.  

 التربية للعلوم االنسانية حوم ضاري احمد عبدهللا
العلوم التربوية 

 الشبابوزارة  تعويض المتضررين علوم النفس التربوي والنفسية

22.  
 االنسانيةالتربية للعلوم  نايف خليل علوش هادي 

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية  النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسية

23.  
 التربية للعلوم االنسانية صقر ابراهيم خليل فياض

العلوم التربوية 
 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسية

24.  
 التربية للعلوم االنسانية فريا نيزام فاضل عبدالعزيز

العلوم التربوية 
 - النفقة الخاصة علوم النفس التربوي والنفسية

25.  
 التربية للعلوم االنسانية شريف ضاري خلف سالم

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين مناهج وطرائق عامة والنفسية

26.  
 التربية للعلوم االنسانية فهد ثامر فليح حسن 

العلوم التربوية 
 رئاسة الوزراء ذوي شهداء مناهج وطرائق عامة والنفسية

27.  
 التربية للعلوم االنسانية مهند حميد كريم كنوش 

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية تعويض متضررين ) مدور ( مناهج وطرائق عامة والنفسية

28.  
 التربية للعلوم االنسانية مها عباس حميد حسين

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية القبول العام وطرائق عامة مناهج والنفسية

29.  
 التربية للعلوم االنسانية عبدالجبار محجوب عبدهللا محجوب

العلوم التربوية 
 - القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسية

31.  
 التربية للعلوم االنسانية وسام مخلف حسين صالح

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسية

31.  
 التربية للعلوم االنسانية اكيمة عبدالحميد خليل ابراهيم

العلوم التربوية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتسب تعليم عالي -القبول العام مناهج وطرائق عامة والنفسية

32.  
 التربية للعلوم االنسانية علي حسين علي محمود

التربوية العلوم 
 العمل والشؤون االجتماعيةوزارة  النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسية

33.  
 التربية للعلوم االنسانية اروى حماد خليل ابراهيم

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسية

34.  
 التربية للعلوم االنسانية امل سعيد حاجم حسن

العلوم التربوية 
 وزارة التربية العراقية النفقة الخاصة مناهج وطرائق عامة والنفسية

35.  
 اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية فاتن علوم دمحم علي

طرائق تدريس اللغة 
 وزارة التربية العراقية القبول العام االنكليزية

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية بيداء محي رمان حبيب  .36

 - القبول العام االدب اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية رائد دمحم عبود خاطر  .37

 وزارة التربية العراقية القبول العام اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية دمحم عباس ماهر ابرهيم  .38
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 - القبول العام اللغة اللغة العربية للعلوم االنسانيةالتربية  ضوية دمحم سرحان حميد  .39

 - القبول العام اللغة اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية دمحم احمد ابراهيم عبدالحميد  .41

 - القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية الحارث ابراهيم صالح خلف  .41

 - القبول العام الفقه وأصوله علوم القرآن التربية للعلوم االنسانية طه احمد داود عبيد  .42

 وزارة التربية العراقية القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة نادية دمحم راجح سليمان  .43

 التربية العراقيةوزارة  القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة دمحم عبدهللا احمد رحيم  .44

 وزارة التربية العراقية القبول العام الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة صالح دمحم عبدهللا حسيناحمد   .45

 وزارة التربية العراقية  تعويض متضررين الفيزياء الفيزياء التربية للعلوم الصرفة ثائر خليل صالح خلف  .46

 - القبول العام الكيمياء الكيمياء للعلوم الصرفةالتربية  ادريس شعبان حسن سليمان  .47

 - القبول العام الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة بدور خضير حمد دمحم   .48

 - القبول العام الكيمياء الكيمياء التربية للعلوم الصرفة مهند فيصل شريف فاضل   .49

 - القبول العام علوم الحياة الحياةعلوم  التربية للعلوم الصرفة نور صباح سعيد جمعة   .51

 وزارة التربية العراقية القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة عبدهللا حسين عبدهللا جمعة   .51

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة علي فائق مرعي حسن  .52

 - القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق زهراء سالم صبري حتيب  .53

 - القبول العام القانون الخاص القانون الحقوق علي محمود عبدهللا جواد  .54

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق عماد عبدهللا محمود عبدالرحمن  .55

 - النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الحقوق حسين دمحم خلف اسماعيل   .56

57.  
 القانون الخاص القانون الحقوق تحسين ناجي ياسين علي

منتسب تعليم  -النفقة الخاصة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عالي

 - النفقة الخاصة الخاصالقانون  القانون الحقوق رنده سعيد ابراهيم ارحيم  .58

 الصناعة والمعادنوزارة  القبول العام القانون العام القانون الحقوق انتصار شاكر محمود حسن  .59

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام القانون العام القانون الحقوق رياض علي جاسم ابراهيم   .61

 وزارة الصحة العراقية  القبول العام  القانون العام القانون الحقوق عادل شياع مرعي حسن   .61

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتسب تعليم عالي -القبول العام العامالقانون  القانون الحقوق نور سعد دمحم جاسم  .62

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق عبد السالم خلف عبود سعيد  .63



 (1) قائمة رقم                                            جامعة تكريت / قسم الدراسات العليا والبحث والتطوير                      

 ((0201-0202المقبولين في دراسة الدكتوراه للعام الدراسي ))                                                                                                                            

 

 - النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق عثمان لطيف جاسم لطيف  .64

 موظف في اخرى النفقة الخاصة القانون العام القانون الحقوق وهيب دمحم احمد مشرف  .65

66.  
 الزراعة عادل احمد خطاب حمد

االقتصاد واالرشاد 
 - القبول العام االقتصاد الزراعي الزراعي

67.  
 الزراعة علي صبحي عباس حسن

االقتصاد واالرشاد 
 - القبول العام االقتصاد الزراعي الزراعي

 - القبول العام علوم االغذية علوم االغذية الزراعة عباس نور سرحان احمد  .68

 - القبول العام علوم االغذية علوم االغذية الزراعة عبدالرحمن محفوظ خليل عبدهللا  .69

 - القبول العام علوم االغذية علوم االغذية الزراعة خطاب عبدالسالم خطاب عمر  .71

 - القبول العام الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية عبدهللا خالد ياسين حمد  .71

 - القبول العام الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية ايالف محمود مهدي صالح  .72

 - القبول العام الفقه وأصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية رانية غازي سعيد ارميض  .73

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتسب تعليم عالي -القبول العام الفقه وأصوله وأصولهالفقه  العلوم االسالمية حامد مهدي صالح عالوي  .74

 - القبول العام أصول الدين أصول الدين العلوم االسالمية اروى ذنون حميدي جاسم  .75

 - القبول العام أصول الدين أصول الدين العلوم االسالمية حسان مكي حسين حمدان  .76

 وزارة التربية العراقية القبول العام أصول الدين أصول الدين العلوم االسالمية خلفمحمود ظاهر حسن   .77

78.  
 العلوم منتصر صبري عواد مطر

علوم االرض 
 التطبيقية

علوم االرض 
 وزارة التربية العراقية القبول العام التطبيقية

79.  
 العلوم حيدر فاضل اكبر دمحم

علوم االرض 
 التطبيقية

علوم االرض 
 - القبول العام التطبيقية

81.  
 العلوم صفوان طه ياسين دمحم

علوم االرض 
 التطبيقية

علوم االرض 
 - القبول العام التطبيقية

 - القبول العام علوم الحياة علوم الحياة العلوم نمارق عطاهللا محيميد صالح  .81

 العراقية التربيةوزارة  القبول العام علوم الحياة علوم الحياة العلوم رواء حسين عطيه حسين  .82

 الزراعة وزارة  القبول العام علوم الحياة علوم الحياة العلوم زينة عامر عبدالوهاب عزالدين  .83

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتسب تعليم عالي -القبول العام علوم الحياة علوم الحياة العلوم جاسم دمحم ياسين احمد عبدالقادر  .84

 وزارة الصناعة والمعادن النفقة الخاصة علوم الحياة علوم الحياة العلوم زيد احمد يونس الدباغ  .85
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