
 األمن الفكري قناة القبول كلیة العلوم اإلسالمیة / أصول الدین - دبلوم األمن الفكري نوع التقدیم ( ورقي)
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 الجامعة یوسف اسماعیل حسین محیمید1 
العراقیة

 كلیة القانون
والعلوم
یة یا ال

 بابل -2014-2013  القانون
 جھاز األمن ذكر 8/19/1989اإلسكندریة

 عام یصلح 64 84.124 59.296الوطني العراقي

 كلیة اإلدارة جامعة تكریت بشار یاسر محمد حنوش الدجیلي2 
 صالح الدین -2012-2011  إدارة االعمالواالقتصاد

 مدیریة بلدیات ذكر 1/28/1990تكریت
 عام یصلح 92.93563 67.393 صالح الدین

 3
 فرحان عطیھ سحاب عطیھ

 كلیة التربیة جامعة تكریتالجبوري
 صالح الدین -2009-2008  علوم القرآنللعلوم اإلنسانیة

 ذكر 7/1/1970بیجي
 مدیریة شرطة
صالح الدین
والمنشآت

 عام یصلح 96.58963 78.984 

 4
 مصطفى ایاد لطیف حماده

 صالح الدین -2020-2019  الحقوق كلیة الحقوق جامعة تكریتالجبوري
 عام یصلح 92.33962 60.483  غیر موظف ذكر 7/17/1997العلم

 5
 مأمون موفق إبراھیم محمود

 جامعة تكریتالشمري
 كلیة علوم
الحاسوب

والریاضیات
 صالح الدین -2017-2016  الحاسوب

 مدیریة تربیة ذكر 1/1/1996تكریت
 عام یصلح 87.42160 72.824 صالح الدین

 6
 امجد احمد عجاج جرجیس

الجمیلي
 جامعة

الموصل
 كلیة اإلدارة
 صالح الدین -2006-2005  إدارة االعمالواالقتصاد

 دیوان محافظة ذكر 10/26/1981الشرقاط
 خاص یصلح 92.61659 66.057 صالح الدین

 كلیة اإلدارة جامعة تكریت عالء ناظم عواد عبد الدوري7 
 صالح الدین -2013-2012  االقتصادواالقتصاد

 مدیریة بلدیات ذكر 4/8/1986تكریت
 خاص یصلح 93.10558 81.756 صالح الدین

 8
 محمود حسام اصلیفیج محمود

 كلیة اإلدارة جامعة تكریتالناصري
 صالح الدین - 20092010 إدارة االعمالواالقتصاد

 مدیریة بلدیات ذكر 1/29/1988تكریت
 خاص یصلح 85.60757 75.598 صالح الدین

 الجامعة یعرب جواد كاظم خضیر المحیاوي9 
 خاص یصلح 87.7957 57.16  وزارة الداخلیة ذكر 6/16/1988 بغداد - الكرخ2011-2010  علوم الحاسوب كلیة العلومالمستنصریة

 صالح الدین -2015-2014  الحقوق كلیة الحقوق جامعة تكریت حسان جمعة مطر محمد العجیلي10 
 مدیریة تربیة ذكر 5/27/1985تكریت

 خاص یصلح 91.59356 59.395 صالح الدین

 صالح الدین -2016-2015  الحقوق كلیة الحقوق جامعة تكریت احمد عامر فیاض علي الجبوري11 
 خاص یصلح 80.60751 57.660  وزارة الداخلیة ذكر 12/10/1991الضلوعیة

 كلیة التربیة جامعة تكریت قتیبة خلف عبدهللا سحاب الجبوري12 
 صالح الدین -2008-2007  علوم القرآنللعلوم اإلنسانیة

 محافظة صالح ذكر 3/15/1986تكریت
 خاص یصلح 96.26149 69.178 الدین

 13
 محمد زھیر خلیل إسماعیل

 كلیة التربیة جامعة تكریتالدھمشي
 صالح الدین -2009-2008  علوم الحیاةللعلوم الصرفة

 ذكر 11/3/1983تكریت
 مدیریة شباب

وریاضة صالح
الدین

 خاص یصلح 88.00349 53.264 

 صالح الدین -2017-2016  اللغة اإلنكلیزیة كلیة التربیة جامعة سامراء احمد زید لطیف خلف البو مھدي14 
 خاص یصلح 94.04247 55.822  وزارة الداخلیة ذكر 7/1/1986سامراء

 كلیة اإلدارة جامعة تكریت انمار ولید عمر علي الشیشاوي15 
واالقتصاد

 االقتصاد / فرع
العلوم المالیة
والمصرفیة

 صالح الدین -2009-2010 
 ذكر 11/2/1985تكریت

  محافظة صالح
الدین / مدیریة
العمل والشؤون

االجتماعیة

 خاص یصلح 85.68645 55.205 

 كلیة اإلدارة جامعة تكریت حمود عبدهللا خلیل دخیل الجبوري16 
واالقتصاد

 العلوم المالیة
 صالح الدین -2016-2015 والمصرفیة

 دائرة صحة صالح ذكر 2/1/1991بیجي
 خاص یصلح 96.28742 59.102 الدین

 17
 لیث خمیس احمد ناجي حسین

 كلیة التربیة جامعة تكریتالجبوري
للعلوم اإلنسانیة

 العلوم التربویة
 صالح الدین -2020-2019 والنفسیة

 خاص یصلح 94.87135 67.491  ھیئة الحشد الشعبي ذكر 3/8/1998العلم

 التربیة البدنیة جامعة كركوك مروان قاسم محمد ھالل العبیدي18 
وعلوم الریاضة

 التربیة البدنیة
 كركوك - حي2017-2016 وعلوم الریاضة

 جھاز األمن ذكر 4/28/1992العدل
 خاص یصلح 86.76534 77.426 الوطني العراقي

 كلیة العلوم جامعة تكریت محمد علي احمد خالد الجبوري19 
 صالح الدین -2014-2013  أصول الدیناإلسالمیة

 خاص یصلح 97.68733 58.688  ھیئة الحشد الشعبي ذكر 6/1/1978العلم

 جامعة فراس محمد علي صالح الجبوري20 
الموصل

 علوم الحاسوب
 صالح الدین -2007-2006  علوم الحاسوبوالریاضیات

 ذكر 6/10/1985الشرقاط
 وزارة التنربیة /
مدیریة العامة
ال ال ة ل

 خاص یصلح 88,6731 57,33 



 االعالم / فرع كلیة اآلداب جامعة تكریت ونس احمد ناجي حسین الجبوري21 
 صالح الدین -2014-2013 الصحافة

 غائب غائب 87.346 64.445 ھیئة الحشد الشعبي ذكر 12/11/1982العلم

 لم
یحضر
االمتحا

ن
التنافسي


