
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/02/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

24/6/2012آخر شهادة فً 

71.60780.0562.6281709954.2636260.09971969noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة60.69978.44953.86166762505480.652.70316733noالذكر213/03/1984

nonoمرشح حسب الخطة62.89275.40657.4252518140.2606352.25767627noالذكر304/01/1990

nonoمرشح حسب الخطة64.26179.51456.4738572937.7685850.8417001noالذكر408/02/1985

ذكر522/02/1973

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

15/5/1999شهادة فً 

59.35977.39153.1898165540.7745049.44287158noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة58.84282.06450.561786845.6586849.07325076noالانثى601/01/1990

ذكر723/12/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/11/2011شهادة فً 

56.9676.90351.2736657942.2705448.55156605noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح56.09879.99649.0875031520.3706240.45125221noالذكر829/06/1993

12عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر103/08/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/5/2015شهادة فً 

73.81683.32662.7474978345.7645357.63324848noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة69.48684.11358.6766490344715954.27365432noالذكر224/08/1994

nonoمرشح حسب الخطة65.09276.66858.7235660841806653.40649625noالذكر329/10/1990

nonoمرشح حسب الخطة67.7884.11357.2360370643.85666053.22022594noالذكر411/12/1992

nonoمرشح حسب الخطة66.3584.11356.028490144.1746652.44994307noالانثى526/10/1994

nonoمرشح حسب الخطة66.43180.45657.8918058837.16760.651.65426412noالذكر627/09/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن61.9110878.44954.9372149941.5526850.90605049الذكر719/09/1983

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن64.03684.11354.0744595639.5566149.70212169الانثى825/11/1994

nonoمرشح حسب الخطة66.9468881.8357.6427935728618348.7499555noالذكر906/10/1989

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

\مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم علوم االرض التطبٌقٌة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عبدالكرٌم سعٌد ٌوسف نجم

القبول العامقناة القبول

االسم

مدحت محمود خلف محمد

ابراهٌم ٌوسف عبدهللا محمد

مروان جاسم عبد علً

سنان طالب احمد شبٌب

مروه موفق رجب حمود

وائل محمد خزعل لطٌف

كرم رباح عبد اللطٌف ابراهٌم النقار

بهاءالدٌن رسول علً عبدهللا

علً اسما عٌل حسن محمد

ابراهٌم فهد عبدهللا احمد

نبا نهاد سعدهللا محمد

فهد جمال سهٌل صالح

همام ثائر سعٌد شاكر

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم االرض التطبٌقٌة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات \

القبول العام

االسم

غالب تركً عبد بشر

اٌه الطٌف جاسم علوان

احمد لٌث ضاحً قدوري

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االحٌاء المجهرٌة\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى128/11/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

9/4/2012آخر شهادة فً 

86.99786.99771.7492550.82656565.470475noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة84.43287.21269.5141826455.77695765.39092784noالانثى219/03/1994

nonoغٌر مرشح82.27784.47569.2682733853.13546164.42679137noالذكر317/09/1992

nonoغٌر مرشح83.83389.08368.0115598346.2786161.46809188noالذكر403/03/1992

nonoغٌر مرشح80.70887.21266.4481553549.17805461.26470874noالانثى509/11/1993

nonoغٌر مرشح74.93584.47563.0871089856.1646960.99097629noالذكر624/03/1991

nonoغٌر مرشح70.92181.68261.1431194251.6458072.358.29368359noالانثى704/06/1990

nonoغٌر مرشح80.02490.49664.2201089132.18805254.60807624noالذكر824/07/1984

nonoغٌر مرشح71.22793.44755.9176577944.22745252.40836045noالانثى919/11/1993

nonoغٌر مرشح74.68787.21261.4909721330.69655152.25068049noالانثى1019/12/1994

nonoغٌر مرشح77.30392.687561.026626622.11685249.35163862noالانثى1101/01/1995

nonoغٌر مرشح65.46787.21253.900002334.98686048.22400161noالانثى1219/05/1994

nonoغٌر مرشح69.15387.78856.674612623.1726546.60222882noالانثى1326/03/1990

nonoغٌر مرشح65.46590.49652.5363569725.08535744.29944988noالذكر1416/07/1992

7عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة75.83188.62361.7406618940.92515055.49446332noالانثى130/06/1989

انثى202/08/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/4/2014

70.52789.87356.8687844848.84636754.46014914noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة72.59690.49658.2590601143.325450.353.77734208noالانثى314/06/1994

nonoمرشح حسب الخطة66.32778.27258.9513074436.965964.352.35391521noالذكر401/02/1993

nonoمرشح حسب الخطة75.01490.49660.1995307629.74635651.06167153noالانثى501/12/1994

nonoمرشح حسب الخطة66.46290.49653.3364600445.54626450.99752203noالذكر609/02/1990

انثى716/12/1978

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/8/2002

60.03671.14657.20111234.98666050.5347784noمرشح حسب الخطةnono

انثى802/01/1992

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/4/2014

69.50289.87356.0422853535.46726649.86759975noغٌر مرشحnono

انثى901/04/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

31/8/2004آخر شهادة فً 

63.7683.1554.2803487738.94515649.67824414noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح62.22876.97155.9800164633.66605449.28401152noالذكر1015/02/1993

nonoغٌر مرشح64.53678.27257.3594701629.06775648.86962911noالانثى1111/09/1994

ذكر1228/05/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/5/2007

62.42886.99151.4888728440.92505048.31821099noغٌر مرشحnono

سرى قصً علً حسن

ارٌج منصور زعٌان احمد

احمد ساجد قاسم ابراهٌم

ر ائد علً محمد احمد

نازك حسن حٌدر رضا

نسرٌن قاسم محمد حسن

شٌماء صالح اسماعٌل عبدالعزٌز

سٌف الدٌن جاسم علً سالم

\مكان التقدٌم دبلوم عال\تحلٌالت مرضٌة\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات \

حفصه عبدالرضا عباس طعمه

عبدالرحمن جرجٌس ٌونس رمضان

وفا ء جمال عبادي حسٌن

داود سلمان داود سلمان

عائشه ولٌد عبدالرزاق احمد

رحاب محمد سعٌد حسٌن مرعً

اسعد صحو كلٌب صالح

ٌمنى شاكر محمود حبٌب

عمر سهٌل علً غالب قاسم

اٌمان محمد طاهر قلً عباس

سنكول محمد نجٌب علً خان

نهى حمزة خضر البٌاتً

القبول العامقناة القبول

االسم

ابتسام سعٌد عباس نصٌف

خلود عبدالمطلب حسٌن سلمان

براق محمد حارز داود

علً حواس كردوش خلو

والء عدنان اسود حمود

باسم ضٌاء الدٌن حسٌن علً
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح72.06390.49657.8313219625.08656248.00592537noالذكر1326/10/1993

ذكر1401/07/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/9/2013

69.3192.7354.6994400432.34655047.99160803noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح66.42790.49653.3083721733715447.21586052noالذكر1516/06/1994

nonoغٌر مرشح61.77878.27254.9081651729.04605247.14771562noالانثى1623/06/1992

انثى1714/05/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/7/2006

59.8680.3252.2284462234.89605047.02691235noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح67.6693.6253.0504411531.02885046.4413088noالذكر1807/05/1991

انثى1921/09/1980

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/5/2005

58.2383.1549.5725330738.94715446.38277315noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح68.195.5152.675717229.04716045.58500204noالذكر2014/04/1990

nonoغٌر مرشح63.8887.21252.5934004529.04836245.52738031noالانثى2101/01/1995

انثى2221/03/1984

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/6/2007

56.8277.89350.6781105532.34625445.17667738noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح65.03584.49454.7437311822.44566645.05261183noالانثى2305/08/1992

ذكر2430/07/1981

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/2/2006

63.90587.2452.6022243227.06535644.93955703noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح63.21685.52552.7616147325.74805344.65513031noالانثى2513/07/1986

ذكر2614/04/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/7/2010

57.6390.83546.1298537238.94785443.9728976noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح64.62790.49651.8638530823.76515143.43269715noالانثى2714/09/1993

nonoغٌر مرشح61.58587.64950.5278544725.08665042.89349813noالذكر2801/05/1991

nonoغٌر مرشح61.64287.64950.5746205321.12685741.73823437noالذكر2925/12/1990

nonoغٌر مرشح63.93987.43852.5472285615.89685041.55005999noالذكر3001/12/1993

nonoغٌر مرشح61.86787.43850.8443890118.48746041.13507231noالذكر3109/06/1992

nonoغٌر مرشح61.17787.43850.2773237219.8765541.1341266noالذكر3207/07/1992

nonoغٌر مرشح55.94784.49447.0938345327.068051.641.08368417noالانثى3317/07/1993

انثى3401/01/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/9/2014

57.2989.87346.1952537726.4685040.25667764noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح53.957882.475946.2007026217.82595637.68649183noالانثى3529/05/1993

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة88.94390.49671.3777010351.48837065.40839072noالانثى101/06/1991

امل صافً اسود حمود

الحان علً صالح هالل

تمار سعدي ظاهر نصٌف

سناء انعام امٌن محمد

نصٌف ندى نجم عبدهللا

اٌالف اكرم فاضل حمٌد

سٌف الدٌن صالح عبد زبار

حٌدر فاضل حسن احمد

عماد غنً جاسم علوان

القبول العامقناة القبول

احمد عبدهللا عبد سبتً

احمد سلٌمان عوجان علً

احمد عكله صالح علً

احمد اسماعٌل حسن عبد هللا

مهند شهاب علً طحطوح

هدٌر نزار نعمان اسماعٌل

جنار نجم الدٌن عبدهللا احمد

بان نعمان حسٌن عطٌه

رائد احمد عبدالعباس محمد

هند محمود حمادة صالح

حٌدر علً سعدون عبود

ارٌحه ٌاس خضٌر حسن

االسم

اسٌل صالح محمود مهدي

اسراء خالد احمد محمد

رٌزان نوزاد محمد خورشٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علم الحٌوان\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات \
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة86.45387.21271.1781034649.5646464.67467242noالانثى213/10/1994

nonoمرشح حسب الخطة90.49690.49672.62443.56765063.9048noالانثى317/07/1980

nonoمرشح حسب الخطة80.61587.21266.3715869956.1777163.2901109noالانثى414/11/1994

انثى514/10/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

4/4/2012آخر شهادة فً 

85.52585.52571.3812544.22685363.232875noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح83.80587.64968.7584126644.22626061.39688886noالذكر606/05/1993

nonoغٌر مرشح80.87187.43866.4625177249.5725061.3737624noالانثى719/12/1993

nonoغٌر مرشح77.26787.64963.3942637250.16785159.4239846noالانثى817/01/1992

nonoغٌر مرشح80.49884.49467.7598350538.94686959.11388454noالانثى930/08/1993

nonoغٌر مرشح80.09187.21265.9401696241.587650.358.63211873noالانثى1028/04/1994

nonoغٌر مرشح73.34380.67863.7899010743.56765957.72093075noالانثى1126/02/1990

nonoغٌر مرشح79.86587.21265.754100334.98606056.52187021noالانثى1207/11/1994

nonoغٌر مرشح82.36690.49666.0995887630.36678055.37771213noالانثى1312/05/1994

ذكر1412/06/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

10/2/2015آخر شهادة فً 

71.79677.24464.4225125133.66775155.19375875noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح67.44684.47556.7821865951.487160.655.19153062noالانثى1509/01/1990

nonoغٌر مرشح67.53378.27260.0231978743.56755755.08423851noالذكر1613/08/1994

nonoغٌر مرشح72.41183.69961.3595392139.6606154.83167745noالذكر1718/12/1990

nonoغٌر مرشح79.88693.44762.7155153236.3685854.79086073noالذكر1803/01/1995

nonoغٌر مرشح71.79287.43859.0010890543.566950.354.36876233noالذكر1928/01/1993

انثى2028/12/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/11/2012شهادة فً 

71.14984.84959.7140847339.6756253.67985931noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح68.93984.47558.0391299942.9525253.497391noالانثى2115/02/1991

nonoغٌر مرشح74.5281.68264.2459251728.38685453.48614762noالانثى2203/07/1990

nonoغٌر مرشح67.98983.69957.6124305942.24747053.00070141noالانثى2318/03/1990

nonoغٌر مرشح71.93284.49460.5493360734.32726052.68053525noالانثى2428/06/1993

nonoغٌر مرشح66.79678.27259.3681537236.965358.652.6457076noالانثى2501/12/1976

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء75.19384.47563.3043168824.42626751.63902182الانثى2616/05/1993

nonoغٌر مرشح66.65987.21254.881394543.56735551.48497615noالذكر2705/05/1994

nonoغٌر مرشح73.61893.44757.794742635.64646951.14831982noالذكر2831/05/1994

ذكر2902/12/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/12/2011شهادة فً 

72.12489.42558.3575306133.66766250.94827143noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح69.16984.49458.2235587331.685953.350.26049111noالانثى3029/07/1993

nonoغٌر مرشح68.51381.68259.0671104628.38845849.86097732noالانثى3109/06/1989

nonoغٌر مرشح71.09190.49657.0512816532.34756049.63789715noالانثى3201/01/1995

nonoغٌر مرشح65.43587.43853.7766918632.34715047.3456843noالانثى3307/11/1992

nonoغٌر مرشح74.09590.49659.4620235114.52546045.97941646noالذكر3401/11/1991

انثى3501/01/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

20/6/2006آخر شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.9986.51750.4949080233686245.24643562

اشواق حامد خلف صالح

اسٌل احمد مدلول احمد

اٌناس مصطفى مهدي ابراهٌم

زٌنب سمٌر ٌحٌى حمو

ساره فائق جاسم محمد

امنه فاروق رجب حمود

فالح حسن ٌوسف علً

رؤى غالب ندا ٌوسف

احمد محمد عٌدان علً

المهند جمال مولود ذٌبان

اكرم عبد فرحان خلف

اٌات طه محمود رحٌم

نداء طه ٌاسٌن احمد

نبا علً احمد صالح

انهار ربٌع حسٌن علً

ابرار علً حمادي تركً

سارة حاتم عبدالوهاب حٌدر

خنساء احمد حسن محمد

اسٌل منذر جعفر عبد اللطٌف

احمد عباس صعب محمد

سفٌان صالح الدٌن حسن عواد

سعد حسٌن عبداللة خلف

فراس فهد حبٌب جبر

ولً صبحً حسٌن علً

سمٌة محمد صالح ٌوسف

بشائر خٌري حمٌد حسٌن

وداد ٌوسف علً مصلح

ساره نصٌر عبدالحمٌد عبدهللا

حنان ثابت صالح محمد

نوره قاسم خضٌر دروٌش

موج موفق رجب حمود

وهاد حكمت علً جاسم

محمد صبحً حمود عباس

نور عدنان عزواي علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة87.11187.21271.7198451235.647455.360.89589159noالذكر104/04/1994

nonoمرشح حسب الخطة75.54486.99762.3035891155.446260.660.24451238noالانثى221/01/1989

nonoمرشح حسب الخطة76.06187.21262.6222077653.46625459.87354543noالانثى312/02/1995

انثى406/02/1982

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/11/2009

77.26382.44766.1719121444.88566259.7843385noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح72.4383.3661.5515978950.82735958.33211852noالانثى502/08/1989

nonoغٌر مرشح71.59377.24464.2403607142.9726257.8382525noالانثى629/09/1991

nonoغٌر مرشح79.86184.47567.234264532.34686156.76598515noالذكر717/04/1991

nonoغٌر مرشح72.60487.21259.7760057347.52596856.09920401noالانثى811/03/1994

nonoغٌر مرشح75.30687.21262.0006044841.58665255.87442314noالانثى906/11/1993

nonoغٌر مرشح68.03678.27260.4702632942.24695655.0011843noالذكر1008/01/1995

nonoغٌر مرشح71.80684.49460.4432745641.588065.354.78429219noالانثى1122/03/1993

nonoغٌر مرشح75.05284.47563.1856102434.98746354.72392717noالذكر1223/10/1992

انثى1312/08/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/11/2009شهادة فً 

75.27886.51762.3242447335.64575454.31897131noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح78.56687.21264.6846133329.04715053.99122933noالانثى1431/01/1995

nonoغٌر مرشح69.49778.27261.7687972233.66816853.33615805noالذكر1516/12/1994

nonoغٌر مرشح71.20187.08458.6808939836.37750.651.96662578noالذكر1601/09/1992

nonoغٌر مرشح70.45184.49459.3026924834.32715251.80788474noالانثى1725/02/1993

ذكر1801/01/1993

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/2/2015

72.37684.47560.9327096828.38656851.16689677noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح65.82178.27258.5015756333595250.85110294noالذكر1901/06/1994

nonoغٌر مرشح69.6883.20459.2929868831.02895650.81109081noالذكر2001/04/1989

nonoغٌر مرشح71.37887.21258.7666208130.36786150.24463457noالذكر2102/01/1992

nonoغٌر مرشح68.93287.43856.650644533.66725049.75345115noالانثى2204/05/1993

انثى2312/12/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/1/2004شهادة فً 

67.9380.1359.3698705220.46655647.69690937noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح67.33484.6656.6008045126.4656847.54056316noالذكر2418/10/1990

nonoغٌر مرشح70.01992.57755.3213783225.74726046.44696482noالانثى2517/07/1991

nonoغٌر مرشح65.1780.67856.681453620826639.67701753noالذكر2627/05/1990

nonoغٌر مرشح65.92184.49455.489528770606038.84267014noالذكر2701/01/1994

القبول العام

االسم

عالء عبدالودود احمد خطاب

لمى محمد محل غربً

غاده سعد صالح حامد

زٌنة عامر عبد الوهاب عز الدٌن

صابرٌن عادل سلمان كرٌم

امنة محمد جاسم حسٌن

سالم ربٌع خلف حسن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علم النبات\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

عائشه صالح عزٌز خضر

جوشن اكرٌم محمود محمد

عبدهللا محمود عجٌل حناوي

ارٌج خلف دروٌش لجً

معتصم جمال طلب صحن

عبدالوهاب محمد محمود عباس

سارة عماد سامً مهٌدي

مثال مطلك نواف محمد

عبدالعزٌز علً احمد حسن

علٌاء نجم صالح نجم

امجد فزع خلٌل ابراهٌم

عهود نزهان نعمان عٌاده

حسٌن عدنان عبدهللا صالح

الحمزة قحطان ناجً محمود

برهان شٌت محمد شاحوذ

احمد جمعه طه محمد

دعاء حماده سالم جاموس

دالٌا عدنان ممدوح مهدي

عرفان وسمً محمود عبدهللا

االء علً حسن علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى118/03/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

30/10/2016آخر شهادة فً 

99no31.5585478.75noمرشح حسب الخطةnono

ذكر201/04/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

27/3/2011آخر شهادة فً 

83.444no53.55666.674.4608noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة82.472no38.5856169.2804noالذكر320/04/1991

انثى424/11/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

16/1/2011آخر شهادة فً 

82.13873.91638.75717869.1216noمرشح حسب الخطةnono

انثى502/06/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

28/1/2016آخر شهادة فً 

81.663no39.5946069.0141noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح84.805no31.5517268.8135noالذكر612/01/1990

انثى724/06/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

3/4/2012آخر شهادة فً 

80.714no38725367.8998noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح91.6no12.5685267.87noالذكر822/01/1971

nonoغٌر مرشح77.605no44.5815367.6735noالذكر903/11/1981

nonoغٌر مرشح79.805no39.25696267.6385noالذكر1003/04/1988

nonoغٌر مرشح76.138no46.56850.667.2466noالانثى1103/02/1990

انثى1211/09/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

22/7/2007آخر شهادة فً 

80.75no34.5806966.875مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoغٌر مرشح81.5no31.5635166.5noالانثى1313/10/1988

nonoغٌر مرشح81.749no30516266.2243noالانثى1409/07/1990

انثى1526/05/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

24/10/2012آخر شهادة فً 

80.861no28.255968.665.0777noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح78.9165no31.5656864.69155noالانثى1616/10/1986

انثى1728/05/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/5/2013شهادة فً 

82.083no23515564.3581noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح79.371no29697164.2597noالانثى1801/03/1984

انثى1926/12/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

12/4/2011آخر شهادة فً 

77.305no32.75675263.9385noغٌر مرشحnono

ذكر2016/12/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

18/1/2016آخر شهادة فً 

79.833no26805663.6831noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح81.666no19546362.8662noالانثى2123/06/1988

\مكان التقدٌم دكتوراه\علوم الحٌاة\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

عثمان بابان عبدهللا سلمان

سٌماء عبد الرحمن شعبان رجب

محمد محجوب خلف عبدهللا

سٌف حسان علً محمد

محمود حمٌد خلف حمادي

رٌم سعود عبد عزٌز

االسم

رشا حامد اٌوب ابراهٌم

معن حسن صالح ٌاسٌن

ٌاسٌن خلف محمد حسن

سرا حمٌد ناٌف حمٌد

هند طارق حمد احمد

شٌماء طارق محمود عمر

علٌاء صالح جواد حافظ

مروان قحطان جاسم عبود

رٌهام حسن ثامر زنزل

بشرى عصام كامل مراد

رنا نصٌر عبدالحمٌد عبدهللا

شهد معاد توفٌق مخلف

هبه حازم صالح احمد

مروه مالك خلف محمد

اٌمان شاكر محمود اسعد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى2228/08/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/4/2015شهادة فً 

75.454no30.56556.661.9678noغٌر مرشحnono

ذكر2301/04/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

26/6/2011آخر شهادة فً 

78.78no21.5526261.596noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح79.63no19825061.441noالذكر2417/03/1988

nonoغٌر مرشح80.555no0716356.3885noالانثى2509/09/1990

nonoغٌر مرشح80.472no0786956.3304noالذكر2601/11/1987

انثى2723/04/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

24/4/2014آخر شهادة فً 

79.027no0575055.3189noغٌر مرشحnono

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة84.2784.2771.067555.8927166.48725noالذكر106/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة78.77484.2766.4325530456.5636763.45278713noالذكر224/03/1991

nonoمرشح حسب الخطة79.92286.23666.3196159146.667160.360.42173114noالانثى325/03/1993

nonoمرشح حسب الخطة71.30684.67259.933690143.837661.355.10258307noالانثى423/06/1991

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن73.15483.00862.3529275335666254.14704927الانثى525/02/1995

انثى619/08/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/12/2012شهادة فً 

74.55385.94462.0112603335.5656254.05788223noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح73.92984.67262.1383582835676253.99685079noالذكر701/01/1990

nonoغٌر مرشح68.07786.23656.4905844846.87755.353.58340913noالانثى813/05/1992

nonoغٌر مرشح70.6683.00860.2271626836.33585253.05801388noالذكر925/03/1993

nonoغٌر مرشح67.97284.67257.1314164840.33665652.09099153noالذكر1013/07/1989

nonoغٌر مرشح66.21685.00255.5036717734.8645049.29257024noالذكر1118/05/1990

nonoغٌر مرشح65.00683.00855.4079668531655048.08557679noالانثى1203/09/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن57.53284.2748.51851679286253.642.36296175الذكر1312/08/1989

nonoغٌر مرشح69.88384.2758.934497480605941.25414823noالذكر1417/03/1992

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة85.667no58.56361.377.5169noالانثى118/06/1990

ذكر213/04/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/4/2015

95no24.33865373.799noمرشح حسب الخطةnono

رنا حسٌن محمد سلٌمان

دخٌل حسٌن حدري خضٌر

القبول العامقناة القبول

االسم

ولٌد خالد جاسم محمد

علً فاضل ٌوسف احمد

عائده عبد مظهر جمعه

عمر ناجً علً ضاٌع

مروة كرٌم طه ٌحٌى

امٌر ناجً عبٌد كزار

اسراء سلمان دلس كاٌم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم الفٌزٌاء\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات \

منصور جمعه صالح حسٌن

اسعد عكاب حمد نزال

رشا سحاب عداي محٌمٌد

محمد كرٌم بدٌوي عبد

احمد جابر ناظم شاكر

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم الكٌمٌاء\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات \

فاتن هٌثم مولود محمد

مروه طه جاسم جلو

انتصار علً حمٌد كجوان

احمد وطبان مسٌر فرحان

نور لفته حمدان ساٌج

وسام قاسم عبدهللا حسٌن

القبول العامقناة القبول

االسم

رغد محمد عمر بكر

محمد طالب لطٌف جاسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة84.5no45.33826272.749noالذكر309/03/1990

ذكر403/05/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

26/9/2013آخر شهادة فً 

73.4no69.16685272.128noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة84.314no43.166646771.9696noالانثى513/11/1981

ذكر628/02/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

1/4/2012آخر شهادة فً 

83.4no34.66765868.778noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح79.056no42.66576268.1372noالذكر705/12/1990

nonoغٌر مرشح81.257no36.66706067.8779noالانثى821/05/1987

ذكر908/09/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/12/2013شهادة فً 

76.914no36.33656264.7388noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح80no28.167261.664.448noالذكر1010/06/1982

ذكر1117/10/1981

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

30/1/2014شهادة فً 

77.916no32.16867064.1892noغٌر مرشحnono

ذكر1219/10/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

28/12/2005آخر شهادة فً 

80.495no25.5975363.9965noغٌر مرشحnono

ذكر1315/06/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

22/12/2008آخر شهادة فً 

75.6no29.66597061.818noغٌر مرشحnono

ذكر1419/02/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

25/3/2014آخر شهادة فً 

77.4no21625860.48noغٌر مرشحnono

ذكر1518/08/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/8/2016شهادة فً 

80.41no12.16605059.935noغٌر مرشحnono

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة81.55287.8366.8140503265.336079.366.36883523noالذكر110/10/1993

nonoمرشح حسب الخطة81.21186.99466.9789575563.83756766.03427029noالانثى216/11/1994

nonoمرشح حسب الخطة78.97787.8364.7044002960.83545063.5420802noالذكر329/10/1991

nonoمرشح حسب الخطة75.82786.99462.5384912764.83656063.22594389noالذكر428/07/1994

انثى515/01/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

23/4/2012آخر شهادة فً 

81.53181.53170.3827540.667160.661.465925noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح77.93187.8363.8474317754.667456.661.09120224noالانثى617/12/1993

nonoغٌر مرشح78.80383.56366.852599544.5746960.14681965noالانثى710/08/1992

عماد محمد عوسج نائل

اناهٌد عبدالغفار ٌاسٌن علً

مثنى سعٌد علً كرٌم

ٌوسف حسن حسٌن دخٌل

صابرٌن قحطان عبدهللا رشٌد

عالء احمد صالح عطٌة

صفاءء حسٌن محمد جوٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم الكٌمٌاء\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

سٌف اعناد احمد بردي

سالم احمد رجا شبطة

محمد محمود محمد خضر

قٌس محمد عبد الحمٌد احمد

عباس هٌاس عبدهللا سلٌمان

محمد حسن علوان رمٌض

عدنان حامد ضاري حمادي

رٌم سلوان نعمان اسماعٌل

محمد رجب عبد عبطان

محمد عٌسى احمد غفور

رسل اسامة محمد محمود

بٌداء محمود علً حسٌن

شهد ادرٌس محمد مصلح
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح72.583.561.5381736556.51005360.02672156noالانثى801/10/1990

ذكر912/10/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/11/2009شهادة فً 

68.87880.13660.1951913254.5686558.48663393noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح73.2683.56362.1501902249.16686758.25313315noالذكر1025/09/1988

nonoغٌر مرشح76.31690.5861.205297251627058.14370804noالانثى1101/01/1991

nonoغٌر مرشح71.15786.20859.0597817450.5646656.49184722noالذكر1227/09/1989

nonoغٌر مرشح81.08890.5865.0324327728516653.92270294noالانثى1326/07/1992

nonoغٌر مرشح71.68583.56360.8140374837747653.66982623noالذكر1412/05/1991

nonoغٌر مرشح72.56483.36861.6612955634.5715653.51290689noالانثى1525/02/1994

nonoغٌر مرشح75.8387.8362.126121233606153.38828484noالانثى1629/10/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن69.0183.5658.5461811937.335571.652.18132683الذكر1701/05/1989

nonoغٌر مرشح70.35786.99458.0270962937686151.7189674noالانثى1818/11/1992

nonoغٌر مرشح65.1383.5655.2544961738.58695850.25214732noالذكر1901/09/1988

nonoغٌر مرشح66.13683.56356.1065380932.5745249.02457666noالذكر2014/01/1991

nonoغٌر مرشح65.74987.8353.8669437332.5775347.45686061noالذكر2101/01/1993

nonoغٌر مرشح66.77487.8354.7067073319.66825444.19269513noالذكر2202/03/1991

nonoغٌر مرشح70.18883.56359.544056110806041.68083928noالانثى2308/10/1992

شهد عامر عبد الكرٌم عبد الحمٌد

صالح الدٌن حسن احمد هٌته

زٌاد خلف عبدهللا جاسم

اشواق رشٌد حمٌد امٌن

محمد حسٌن موسى حمد

سار ة طارق حسٌن علً

نصٌر نجم عبدهللا خضر

هشام سعد كامل عبود

امٌر بشٌر ابراهٌم رجب

سارة جمال عبد ناصر

الحسٌن طالل عبدالجبار عبود

صفا فلٌح حسن علً

بلقٌس مالك محمد حسٌن

حمد فرحان موسى عبدهللا

طٌبه رعد خزعل حسٌن

نصٌر محمد حسٌن محمد
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