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 - النفقة الخاصة االعالم االعالم االداب علي مجيد علي خلف  .6
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 - النفقة الخاصة جغرافية تطبيقية التطبيقية جغرافيةال االداب تارا معن يوسف احمد  .54
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 الماجستيرالمقبولين في دراسة 

 2023-2022للعام الدراسي  

 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

 - الخاصةالنفقة  القانون الخاص القانون الخاص الحقوق فاطمه بسام شاكر عبدهللا  .448

 - ذوي االعاقة /النفقة الخاصة القانون الخاص القانون الخاص الحقوق اميه محمود حمد خلف  .449

 - 2003ذوي الشهداء قبل  القانون التجاري القانون الخاص الحقوق محمد غازي كرار ناظم  .450

 - تعويض المتضررين القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق حمزه احمد عدنان خليل  .451

 - )مدور(تعويض المتضررين القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق رباب احمد عبد جاسم  .452

 - 2003ذوي الشهداء قبل  القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق أحد عثمان محمود حسين  .453

 - القبول العام القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق بتول فيصل مشعل حسن  .454

 - القبول العام القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق احمد نزار ناظم شيت  .455

 - القبول العام القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق نور كنعان يوسف عبد الحميد  .456

 - ذوي االعاقةالقبول العام /  القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق بسام احمد عبد الوهاب محمد  .457

 وزارة الدفاع النفقة الخاصة القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق ياسر رعد عبدهللا محمد  .458

 - النفقة الخاصة القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق نيسان رعد مهدي نيسان  .459

 - النفقة الخاصة القانون الجنائي العامالقانون  الحقوق فواز اسعد شاطي عكيله  .460

 وزارة الدفاع تعويض المتضررين القانون العام العامالقانون  الحقوق احمد خلف خضير عباس  .461

 رئاسة الوزراء 2003ذوي الشهداء قبل  القانون العام القانون العام الحقوق فرقد عبدهللا راضي حسين  .462

 وزارة الداخلية ذوي شهداء الحشد الشعبي القانون العام القانون العام الحقوق علي  حسين علي كرار  .463

 - القبول العام القانون العام القانون العام الحقوق شمه محمدسجى عبدالجبار   .464

 - القبول العام القانون العام القانون العام الحقوق نور خماس علي يوسف  .465

 وزارة التربية ذوي االعاقةالقبول العام / القانون العام القانون العام الحقوق زينه فؤاد صبري حمادي  .466

 وزارة التربية النفقة الخاصة القانون العام القانون العام الحقوق علي  عطية خضر ضياء  .467

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة القانون العام القانون العام الحقوق نصيف جاسم  عبد الفتاح احالم  .468

 - تعويض المتضررين انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة بالل عبد صباح حمادي  .469

 - القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة ذياب  سرهيد سالم خليل   .470

 - القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة لطيف عبد حسين شيماء   .471

 - القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة عماد حسن احمد بسمة  .472

 - القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة عبد  تركي ماجد فائز  .473

 - القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة احمد محمد جاسم ياسين  .474

 - القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة عدنان غازي جالل نريمان  .475



 
 

 28من  18الصفحة 

 تكريتجامعة 
 الدراسات العليا شؤون قسم

 شعبة التسجيل والقبول
 

 (2) قائمة رقم

 الماجستيرالمقبولين في دراسة 

 2023-2022للعام الدراسي  

 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

 وزارة الزراعة القبول العام انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة احمد محمد كاظم سلمان  .476

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة صالح محمد محمود عبد الحميد  .477

478.  
 النفقة الخاصة انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة نشأت كريم جواد مفتاح

وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
 واالشغال العامة

 - النفقة الخاصة انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة احمد ظاهر محمد عبد  .479

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة رعد فاضل عبد هللا يوسف  .480

 وزارة الزراعة الخاصةالنفقة  انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة حسين جمعة شريف محمد  .481

 - النفقة الخاصة انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة حميد احمد نصيف جاسم  .482

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة انتاج حيواني االنتاج الحيواني الزراعة عمر جمال بدري عبود  .483

 مجلس محافظة بغداد تعويض المتضررين البستنة وهندسة الحدائق الحدائقالبستنة وهندسة  الزراعة نبيل حسن عبدهللا اسماعيل  .484

 - )مدور(تعويض المتضررين البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة اسراء هادي زيدان غافل  .485

 - العامالقبول  البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة سجى الليل قنبر عسكر غائب  .486

 - القبول العام البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة محمود خلف محمود خليفه  .487

 - القبول العام البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة مروج حسن احمد عبطان  .488

 مجلس محافظة بغداد النفقة الخاصة وهندسة الحدائقالبستنة  البستنة وهندسة الحدائق الزراعة حمندي عبد يونس مطلك  .489

 وزارة التربية النفقة الخاصة البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة عباس فاضل طارق زيد  .490

 وزارة التربية النفقة الخاصة البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة وسام حسين احمد خلف  .491

 وزارة التربية النفقة الخاصة البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق الزراعة حوراء كاظم دعدوش فنجان  .492

 - 2003ذوي الشهداء قبل  مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة احمد عبدالقادر طه مهدي  .493

 وزارة الزراعة القبول العام مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة صفاء شاكر حميد خلف  .494

 - القبول العام مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة اسماعيل جمال جاسم محمد  .495

 - القبول العام مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة ايناس شكيب علي محمد  .496

 - النفقة الخاصة مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة مروه خضير عباس جراد  .497

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة محمد محمود داود طه  .498

 - النفقة الخاصة مائيةالموارد التربة والعلوم  مائيةالموارد التربة والعلوم  الزراعة مصطفى احمد جاسم حسن  .499

 - تعويض المتضررين المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة محمد حميد رشيد عويد  .500

 - شهداء الحشد الشعبيذوي  المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة خلف جاسم محمد ابراهيم  .501

 - القبول العام المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة خلود عمر عبدهللا محمد  .502



 
 

 28من  19الصفحة 

 تكريتجامعة 
 الدراسات العليا شؤون قسم

 شعبة التسجيل والقبول
 

 (2) قائمة رقم

 الماجستيرالمقبولين في دراسة 

 2023-2022للعام الدراسي  

 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

 - القبول العام المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة غاده رجب موسى سحل  .503

 - العامالقبول  المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة سليمان  حميد فاروق محمد  .504

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة شنو حسين عبدل محمد  .505

 - النفقة الخاصة المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة رجب  محمود عيسى علي  .506

 وزارة الزراعة الخاصة النفقة المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية الزراعة شاجوان اسماعيل ادهم خورشيد  .507

 وزارة الزراعة تعويض المتضررين علوم االغذية علوم االغذية الزراعة مهدي  صالح مهدي فائزه  .508

 - )مدور(تعويض المتضررين علوم االغذية علوم االغذية الزراعة محمد توفيق ثابت فليح  .509

 وزارة الزراعة العامالقبول  علوم االغذية علوم االغذية الزراعة سيف سعد تركي مهدي   .510

 - القبول العام علوم االغذية علوم االغذية الزراعة حسين  عجاج خلف عبدالرحمن  .511

 - القبول العام علوم االغذية علوم االغذية الزراعة محمد فاضل عدوان محمود  .512

 بغدادمجلس محافظة  النفقة الخاصة علوم االغذية علوم االغذية الزراعة ابراهيم قدوري زيدان خلف  .513

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة علوم االغذية علوم االغذية الزراعة محمد سبهان خلف خضر  .514

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة علوم االغذية علوم االغذية الزراعة عبدهللا اركان حمود عبدهللا  .515

 لس محافظة صالح الدينمج تعويض المتضررين زراعيارشاد  قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة خديجة محسن احمد مهدي  .516

 - القبول العام ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة لطفيه سعد يونس فوزي  .517

 - القبول العام ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة وفاء صالح حمود ظاهر  .518

 - القبول العام ارشاد زراعي االقتصاد واالرشاد الزراعيقسم  الزراعة محيميد خلف والء حسين  .519

 - القبول العام ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة علي حسين فليح حماد  .520

 - النفقة الخاصة ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة محمد اسويد الجبوري  علي  .521

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة احمدجميل ابراهيم اسماعيل   .522

 - النفقة الخاصة ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة مهدي صالح عبد ادبيس  .523

 وزارة الزراعة الخاصةالنفقة  ارشاد زراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة عمار عبد هللا حامد احمد  .524

 - القبول العام االقتصاد الزراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة رويدة عزيز جاجان روضان  .525

 - القبول العام االقتصاد الزراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة خلف محمود محمود فاضل  .526

 - القبول العام االقتصاد الزراعي االقتصاد واالرشاد الزراعيقسم  الزراعة يونس عبداللطيف محمد  محمد   .527

 - القبول العام االقتصاد الزراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة هاني هاتم نوري محمد  .528

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة االقتصاد الزراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة سيف علي حسين عباس  .529

 - النفقة الخاصة االقتصاد الزراعي قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي الزراعة غفران عزيز احمد خلف  .530



 
 

 28من  20الصفحة 

 تكريتجامعة 
 الدراسات العليا شؤون قسم

 شعبة التسجيل والقبول
 

 (2) قائمة رقم

 الماجستيرالمقبولين في دراسة 

 2023-2022للعام الدراسي  

 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

 - تعويض المتضررين وقاية النبات وقاية النبات الزراعة عثمان حسني محمد معتاد  .531

 - )مدور(تعويض المتضررين وقاية النبات وقاية النبات الزراعة محمد حسن خلف خضر  .532

 - القبول العام وقاية النبات وقاية النبات الزراعة محمد عبوداحمد  رسل  .533

 - القبول العام وقاية النبات وقاية النبات الزراعة احمد خلف ابراهيم اسحاق  .534

 - ذوي االعاقة /القبول العام وقاية النبات وقاية النبات الزراعة صالح رايه عبدالمجيد علي  .535

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة وقاية النبات وقاية النبات الزراعة مصطفى محمد مهدي صالح  .536

 - النفقة الخاصة وقاية النبات وقاية النبات الزراعة علي صادق صابر عجوان  .537

 - القبول العام احياء مجهرية فرع االحياء المجهرية الطب البيطري خديجة ماهر سلوم حسين  .538

 وزارة الزراعة القبول العام احياء مجهرية االحياء المجهريةفرع  الطب البيطري هديل صباح محمد ابراهيم  .539

 - القبول العام احياء مجهرية فرع االحياء المجهرية الطب البيطري عبدالقادر صالح جاسم حمد  .540

 وزارة الزراعة النفقة الخاصة احياء مجهرية فرع االحياء المجهرية الطب البيطري إقبال خضر ولي حسين  .541

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة احياء مجهرية فرع االحياء المجهرية الطب البيطري عواد حمودمحمد مطلك   .542

 - النفقة الخاصة احياء مجهرية فرع االحياء المجهرية الطب البيطري ايمان جواد كاظم عباس  .543

 وزارة الزراعة المتضررينتعويض  احياء مجهرية فرع االحياء المجهرية الطب البيطري قدامه عبدهللا عبيد محمد  .544

 - القبول العام االنسجة واالجنة فرع التشريح واالنسجة البيطرية الطب البيطري ايه علي محمد عبدهللا  .545

 وزارة الزراعة القبول العام االنسجة واالجنة فرع التشريح واالنسجة البيطرية الطب البيطري سفيان مظفر شاكر خالد  .546

 - القبول العام االنسجة واالجنة فرع التشريح واالنسجة البيطرية البيطري الطب خديجة خالد امين علي  .547

 - النفقة الخاصة االنسجة واالجنة فرع التشريح واالنسجة البيطرية الطب البيطري محمد سعيد صالح عبد  .548

 - المتضررينتعويض  االنسجة واالجنة فرع التشريح واالنسجة البيطرية الطب البيطري مروه حميد رشيد عويد  .549

 - ذوي االعاقة االنسجة واالجنة فرع التشريح واالنسجة البيطرية الطب البيطري ريام بالسم ابراهيم محمد  .550

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام التشخيصات المرضية فرع الطب الباطني والوقائي الطب البيطري ياسين عادل طاهر حسن  .551

 - القبول العام التشخيصات المرضية فرع الطب الباطني والوقائي الطب البيطري محمودمحمد مازن صالح   .552

 - النفقة الخاصة التشخيصات المرضية فرع الطب الباطني والوقائي الطب البيطري امتثال ابراهيم نصيف جاسم  .553

554.  
 الطب البيطري مهناز ياسين عايد صالح

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

 واالدوية
 - القبول العام ادوية طبية بيطرية

555.  
 الطب البيطري ليث لؤي حسن ابراهيم

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

 واالدوية
 - القبول العام ادوية طبية بيطرية



 
 

 28من  21الصفحة 

 تكريتجامعة 
 الدراسات العليا شؤون قسم

 شعبة التسجيل والقبول
 

 (2) قائمة رقم

 الماجستيرالمقبولين في دراسة 

 2023-2022للعام الدراسي  

 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

556.  
 الطب البيطري ضحى قاسم محمود راضي

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

 واالدوية
 - القبول العام ادوية طبية بيطرية

557.  
 الطب البيطري قيس حمزه محموداحمد 

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

 واالدوية
 - النفقة الخاصة ادوية طبية بيطرية

558.  
 الطب البيطري حسين علي عريان قاسم

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

 واالدوية
 - النفقة الخاصة ادوية طبية بيطرية

559.  
 الطب البيطري مهند محمود جمال ابراهيم

الفسلجة والكيمياء الحياتية فرع 

 واالدوية
 وزارة الزراعة تعويض المتضررين ادوية طبية بيطرية

 - )مدور(تعويض المتضررين احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب ميمونه عبدالسالم حسن محمد  .560

 - )مدور(تعويض المتضررين احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب فضاء حيدر جاسم مرهون  .561

 - القبول العام احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب االء سعدهللا احمد فرمان  .562

 وزارة الصحة والبيئة القبول العام احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب سجى خضر جمال خضر  .563

 وزارة الصحة والبيئة العامالقبول  احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب سندس حميد احمد محمد  .564

 اخرى النفقة الخاصة احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب قادر مصطفى عامر حميد  .565

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب عبدهللا محمد لؤي نور   .566

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب هبه هالل مخلف سليم  .567

 وزارة الصحة والبيئة ذوي االعاقة /النفقة الخاصة احياء مجهرية طبية احياء مجهرية طبية الطب صبا طالل احمد حمد  .568

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام تشريح وانسجة تشريح وانسجة الطب محمد شاكر شناوه صالح  .569

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول العام تشريح وانسجة تشريح وانسجة الطب هدير احمد رجب حدوشي  .570

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النفقة الخاصة تشريح وانسجة تشريح وانسجة الطب رويده فضل جاسم حسين  .571

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة تشريح بشري تشريح بشري الطب غيث رفعت محمد عبد  .572

 وزارة الصحة والبيئة تعويض المتضررين كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب غانم جاسم محمد صالح  .573

 وزارة الصحة والبيئة )مدور(تعويض المتضررين كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب خليل ابراهيم دوهان ايام  .574

 وزارة الصحة والبيئة 2003ذوي الشهداء قبل  كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب محمد احمدخالد  سوزان  .575

 وزارة الصحة والبيئة القبول العام كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب حنان عمر خورشيد احمد  .576

 وزارة الصحة والبيئة القبول العام كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب جاسم حرج اسماعيل هدير  .577

 وزارة الصحة والبيئة القبول العام كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب افراح احمد عطيه سفر  .578

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب حسين علي عبود عبد اليمة  .579
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 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب هند رشيد طعمه مبارك  .580

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب علي هادي كاظم ساجت  .581

582.  
 كيمياء حياتية سريرية كيمياء حياتية الطب ألهام حسن محمود فرمان

دعم المالكات  /النفقة الخاصة

 الطبية
 وزارة الصحة والبيئة

 وزارة الصحة والبيئة القبول العام طب مجتمع طب مجتمع الطب سنبل محمدزكي عبدهللا صالح  .583

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة طب مجتمع طب مجتمع الطب اسراء مصطفى مهدي ابراهيم  .584

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة طب مجتمع طب مجتمع الطب هبه طارق محمد كنين  .585

 وزارة الصحة والبيئة النفقة الخاصة طب مجتمع طب مجتمع الطب زينب محمد عبدالعزيز قادر  .586

 - تعويض المتضررين فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية ناظم جاسم حمادي خنساء  .587

 هيئة الحشد الشعبي ذوي شهداء الحشد الشعبي فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية جمال مجيد مطلك عويد  .588

 - القبول العام فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية باسم طه مصلح مصلح  .589

 ديوان الوقف السني القبول العام فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية محمد عيسى زيدان صالح  .590

 - القبول العام فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية عبدالرسولهنادي صبري وادي   .591

 - القبول العام فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية عبد هللا مظفر ابراهيم جرجيس  .592

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم  النفقة الخاصة فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية عبدهللا احمد مبارك شالل  .593

 - النفقة الخاصة فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية عبدالعزيز سالم عبد ناصر    .594

 ديوان الوقف السني النفقة الخاصة فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية غصون ابراهيم سلطان حسين  .595

 - النفقة الخاصة فلسفة الحديث وعلومهالحديث  العلوم االسالمية ياسر خلف احمد خلف  .596

 - تعويض المتضررين فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية احمد اكرم فرج سعود  .597

 وزارة التربية )مدور(تعويض المتضررين الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية راضي خلف محمد عويد  .598

 وزارة التربية )مدور(تعويض المتضررين الفقه واصوله الفقه وأصوله االسالميةالعلوم  عمار رحيم توفيق قادر  .599

 - 2003ذوي الشهداء قبل  الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية مريم محمد شكور حمدي محمد علي  .600

 - القبول العام الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية عليه حسن عبدهللا مرعي  .601

 - القبول العام الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية سهاد مجيد حمادي تركي  .602

 - القبول العام الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية وفاء علي احمد خلف  .603

 - القبول العام الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية نبيهه راشد عبد بكر  .604

 - النفقة الخاصة الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية محمدهاله جمال عكله   .605
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 - النفقة الخاصة الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية عبدالرحمن علي حسين جاسم  .607

 - النفقة الخاصة الفقه واصوله الفقه وأصوله االسالمية العلوم علي  احمد حميد علي  .608

 وزارة التربية ذوي االعاقة /النفقة الخاصة الفقه واصوله الفقه وأصوله العلوم االسالمية عبدهللا  محمد صالح محمد   .609

 - القبول العام أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية جواهر وعدهللا حمد علي  .610

 - القبول العام أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية صالح احمد محمدابراهيم   .611

 - القبول العام أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية امينه طه خلف عمش  .612

 - القبول العام أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية فاطمة رعد صالح عيسى  .613

 - النفقة الخاصة أصول الدين أُصول الدين االسالميةالعلوم  عامر مظفر يونس قادر  .614

 وزارة التربية النفقة الخاصة أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية محمد  مصلح نوري ابراهيم   .615

 ديوان الوقف السني النفقة الخاصة أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية عباس فاضل محمد صالح سمين  .616

 - النفقة الخاصة أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية هادي ياسين طهعبدالرحمن   .617

 وزارة التربية تعويض المتضررين أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية عباس عبدالخضر جاسم حمادي  .618

 - )مدور(تعويض المتضررين أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية عيد حمد عداي علي  .619

 - ذوي االعاقة /القبول العام أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية باسم فارس عبدون مهند  .620

 - ذوي شهداء الحشد الشعبي أصول الدين أُصول الدين العلوم االسالمية ايتان عبدهللا حسين عبد  .621

 - القبول العام فلسفة الحديث الحديث وعلومه العلوم االسالمية باسم طه مصلح مصلح  .622

 - تعويض المتضررين العلوم السياسية العلوم السياسية العلوم السياسية محمد عواد خليل ابراهيم   .623

 - )مدور(تعويض المتضررين العلوم السياسية العلوم السياسية العلوم السياسية حسن محمد حسن خلف  .624

 - )مدور(تعويض المتضررين العلوم السياسية العلوم السياسية العلوم السياسية ميسم اسماعيل ابراهيم حسن  .625
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 - القبول العام العلوم السياسية العلوم السياسية العلوم السياسية عاصف جالل حيمد ياسين  .630
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 - النفقة الخاصة العلوم السياسية العلوم السياسية العلوم السياسية وميض خالد نصيف لطيف  .632

 وزارة العدل النفقة الخاصة العلوم السياسية العلوم السياسية العلوم السياسية نزار طيب سليم حمةرشيد  .633
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 وزارة الداخلية النفقة الخاصة علوم الفيزياء علوم الفيزياء العلوم جاسم  احمد احمد حمزه  .642

 - النفقة الخاصة الفيزياءعلوم  علوم الفيزياء العلوم عبدالرزاق حسن  عيسى محسن  .643
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 - تعويض المتضررين احياء مجهريه علوم الحياة العلوم اياد محمد احمد نبراس  .657

 - )مدور(تعويض المتضررين احياء مجهريه علوم الحياة العلوم حمودي  شكر برير امنه   .658

 وزارة الصحة والبيئة )مدور(المتضررينتعويض  احياء مجهريه علوم الحياة العلوم ادريس جرجيس خليل اسراء  .659

 - القبول العام احياء مجهريه علوم الحياة العلوم محمد حسين علي عبدهللا   .660

 - القبول العام احياء مجهريه علوم الحياة العلوم انفال فرمان اسماعيل ابراهيم  .661

 وزارة الصحة والبيئة القبول العام احياء مجهريه علوم الحياة العلوم امنيه خليل محمد احمد  .662



 
 

 28من  25الصفحة 

 تكريتجامعة 
 الدراسات العليا شؤون قسم

 شعبة التسجيل والقبول
 

 (2) قائمة رقم

 الماجستيرالمقبولين في دراسة 

 2023-2022للعام الدراسي  

 جهة االنتساب قناة القبول االختصاص القسم الكلية االسم ت

 - النفقة الخاصة احياء مجهريه علوم الحياة العلوم عمار حاتم سلطان الحج  .663
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