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 جامعة تكريت 

 كلية العلوم اإلسالمية

 8102-8102للعام الدراسي  دكتوراه–فرز القبول األولي للمتقدمين على الدراسات العليا / قسم أصول الدين 

 القناة العامة

 اسم الطالب ت
موظف 
 االمتحان التنافسي المعدل اسم الوزارة حكومي

اساس 
 المفاضلة

الدرجة 
 النهائية

 99.245 91.245 90 91.778 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً نعم عبدهللا محمودعبدهللا نجم  1

 93.063 86.063 74 91.233 دٌوان الوقف السنً نعم ٌاسر عدنان موسى خلف 2

 92.333 85.333 76 89.333     ثرٌا نجدت دمحم شاكر 3

 89.116 82.116 64 89.88 دٌوان الوقف السنً نعم عبدالرحمن طالل قاسم سلٌمان 4

 88.789 83.789 75 87.556     ضحى لطٌف نده شمران 5

 86.378 79.378 59 88.111     سفانه مهند عبدالعزٌز مهدي 6

 85.500 78.500 54 89     نور سمٌر ٌونس دمحم 7

 85.445 80.445 75 82.778     رنا سعدهللا ٌونس عبدهللا 8

 85.050 76.050 54 85.500     سعدالدٌن خمٌس محروس علً 9

 83.244 76.244 61 82.777     عمر رعد محمود سعٌد 11

 78.282 72.282 56 79.26 دٌوان الوقف السنً نعم احمد رشٌد علً دمحم 11

 76.956 70.956 52 79.08 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً نعم كرم ولٌد عبد صالح 12

 74.778 67.778 32 83.111 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً نعم قعقاع مهدي صالح عالوي 13

 72.556 68.556 44 79.08 دٌوان الوقف السنً نعم اسماعٌل كمر دمحم زكرٌا 14

 71.655 64.655 33 78.222     اسراء اسامة دمحم سالم 15
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 جامعة تكريت 

 كلية العلوم اإلسالمية

 8102-8102للعام الدراسي  دكتوراه–فرز القبول األولي للمتقدمين على الدراسات العليا / قسم أصول الدين 

 القناة الخاصة

 اسم الطالب ت
موظف 
 حكومي

 االمتحان التنافسي المعدل اسم الوزارة
اساس 
 المفاضلة

 الدرجة النهائية

 74.938 67.938 46 77.34 والبحث العلمً وزارة التعلٌم العالً نعم عماد سركول محً الدٌن عارف 2

 

 تعويض متضررين –امتيازات 

 اسم الطالب ت
موظف 
 حكومي

 االمتحان التنافسي المعدل اسم الوزارة
اساس 
 المفاضلة

 الدرجة النهائية

 95.650 87.650 88 87.500 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً نعم محمود خلف صالح خلف 1

 91.373 85.373 71 91.533     مرمً نور عواد خلف 2

 

 سجناء سياسيين –امتيازات 

 اسم الطالب ت
موظف 
 حكومي

 االمتحان التنافسي المعدل اسم الوزارة
اساس 
 المفاضلة

 الدرجة النهائية

 89.361 81.361 66 87.944     دمحم عٌدان دمحم صبح 1
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 جامعة تكريت 

 كلية العلوم اإلسالمية

 8102-8102للعام الدراسي  دكتوراه– الفقه وأصولهفرز القبول األولي للمتقدمين على الدراسات العليا / قسم 

 القناة العامة

 اسم الطالب ت
موظف 
 حكومي

 المعدل اسم الوزارة
االمتحان 
 التنافسي

اساس 
 المفاضة

 الدرجة النهائية

 نعم عطٌه غالب عبدهللا بالل 1
والبحث وزارة التعلٌم العالً 

 103.211 93.211 89 95.016 العلمً

 102.691 93.691 92 94.416 وزارة الداخلٌة العراقٌة نعم مصطفى احمد حبٌب سلٌم 2

 95.498 86.498 85 87.14 دٌوان الوقف السنً نعم عبدالحكٌم عوده جمعه سعود 3

 89.606 81.606 70 86.58 وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة نعم خلٌل احمد صالح سمٌر 4

 88.289 78.289 51 89.984     اٌمان سلٌم ابراهٌم موسى 5

 84.147 76.147 54 85.639     هاشم اكرٌم ابراهٌم جدوع 6

 83.674 76.674 60 83.82     نسرٌن نعمان رمٌض زٌدان 7

 83.369 77.369 72 79.67     فٌروز علً سلوم عبدهللا 8

 نعم ابراهٌمصالح قدوري صباح  9
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 82.671 72.671 52 81.53 العلمً

 80.352 70.352 30 87.646     رقٌة ولٌد عاٌد حاجم 11

 80.071 73.071 44 85.53     دانا حسام الدٌن نوري دمحم 11

 79.716 72.716 49 82.88     احمد حامد ٌاسٌن احمد 12

 78.330 69.330 40 81.90     جاسمعبدالرزاق علً حسٌن  13

 نعم دمحم عبدالحلٌم عبدالمجٌد زٌدان 14
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 77.861 68.361 50 76.23 العلمً

 75.622 67.622 40 79.46 دٌوان الوقف السنً نعم دمحم اسماعٌل محمود علوان 15
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 جامعة تكريت 

 كلية العلوم اإلسالمية

 8102-8102للعام الدراسي  دكتوراه– الفقه وأصولهفرز القبول األولي للمتقدمين على الدراسات العليا / قسم 

 القناة الخاصة

 اسم الطالب ت
موظف 
 حكومي

 المعدل اسم الوزارة
االمتحان 
 التنافسي

اساس 
 المفاضة

 الدرجة النهائية

 86.210 76.210 48 88.30     عبدالرحمن ذٌاب احمد داود 1

 نعم جمال فاتح علً امٌن 2
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 78.310 72.310 49 82.30 العلمً

 

 تعويض متضررين –امتيازات 

 اسم الطالب ت
موظف 
 حكومي

 المعدل اسم الوزارة
االمتحان 
 التنافسي

اساس 
 المفاضة

 الدرجة النهائية

 89.528 79.528 56 89.611     بان لبٌب خالد خلف 1

 84.950 75.450 52 85.500 وزارة التربٌة والتعلٌم العراقٌة نعم تحسٌن عبدهللا عبدالرحمن عثمان 2

 82.467 73.467 49 83.953 دٌوان الوقف السنً نعم حٌدر عاصف عباس حسٌن 3

 74.182 70.182 35 85.26 دٌوان الوقف السنً نعم عبدالمنعم خلف ٌاس خضر 4

 73.300 67.800 44 78     بالل سلمان خلف هرٌط 5

 


