
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

nonoمرشح حسب الخطة55.04376.906549.5464118147.9606149.05248827noالذكر110/08/1992

ذكر220/05/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/11/2011شهادة فً 

54.39378.484648.2502709134.6725344.15518963noمرشح حسب الخطةnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة58.38584.47549.1538114133.33585944.40666799noالانثى125/11/1991

ذكر211/07/1986

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/11/2009

56.4788.96345.8554135133835541.99878946noغٌر مرشحnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر106/11/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/8/2013

61.4582.3952.6546471145.54835050.52025297noمرشح حسب الخطةnono

ذكر229/03/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/1/2008

59.74278.27353.098084825.44545444.80065936noمرشح حسب الخطةnono

ذكر320/06/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/7/2008

55.3285.68746.1102758923.76855439.40519312noمرشح حسب الخطةnono

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

مصطفى عبدالرحمن عبدهللا نجم

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

االسم

النفقة الخاصة

علً عمر عبد حمود

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االحٌاء المجهرٌة\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

اطٌاف سمٌر عوٌد محسن

محمد جالً سمٌط سروان

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

االسم

بشٌر سلٌم عبٌد كاطع

ومٌض مزاحم محمود حبٌب

طالل حسن جابر شهد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علم الحٌوان\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى119/08/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/11/2000شهادة فً 

67.5581.8158.1721840234.98616351.21452882noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة64.53983.67854.6986497132.34646847.9910548noالذكر204/01/1991

nonoغٌر مرشح68.1787.64955.930564926.4526547.07139543noالانثى306/10/1993

ذكر408/01/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/11/2011شهادة فً 

55.51778.45949.2588750340.92575246.75721252noغٌر مرشحnono

انثى510/06/1985

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/1/2008

62.98393.25149.5164334233.66596044.7595034noغٌر مرشحnono

ذكر601/01/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/3/2011شهادة فً 

57.58482.63249.2396441133605444.36775088noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح56.56487.64946.4083390529.7586241.39583733noالانثى709/06/1993

nonoغٌر مرشح63.22990.49650.7419432513.26873.339.47936027noالانثى801/04/1994

nonoغٌر مرشح58.7492.5846.4089144519.3805038.27624012noالانثى925/01/1993

nonoغٌر مرشح51.3297.7439.0833251531.685262.336.8623276noالانثى1001/02/1994

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر107/03/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/6/2015شهادة فً 

6789.08354.3553792540.92705250.32476548noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة56.67580.10649.5437531231.025159.343.98662718noالذكر208/04/1987

ذكر306/04/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/11/2011شهادة فً 

63.378487.213852.1796754124.42776243.85177279noغٌر مرشحnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/04/1974

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/12/2013

91no14.5705368.05noمرشح حسب الخطةnono

ذكر201/07/1975

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/1/2013

83.5no18.5696264noمرشح حسب الخطةnono

ساره قٌس علوان جلٌل

علٌاء فاضل عباس حمدي

مصطفى عبدالمجٌد عبدالكرٌم نصٌف

االسم

فراس كرٌم عبد الحمزه مصباح

اسراء عبدهللا خلف حسن

بدر راكان شالل احمد

رٌام حاضر حسٌن عبود

نبا حسن ناصر حسٌن

ٌاقوت رائد وهابً قدوري

ضحى ٌاسر شاكر محمد توفٌق

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

عبد هللا محمد مهدي صالح

رعد شرٌف عبدالحمٌد محمد

رواء حسٌن عطٌه حسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\علوم الحٌاة\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات النفقة الخاصة\

االسم

روكان دارا كرٌم خورشٌد

علً عبد الجبار رزوقً عبٌد

قناة القبول

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى325/10/1983

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/8/2015

77.77no24.5776261.789noمرشح حسب الخطةnono

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة62.04184.752.1342169436.66535247.49195186noالذكر105/01/1991

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة74.64383.56363.3234595747.61635058.6094217noالذكر101/03/1992

انثى226/10/1983

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/9/2007

65.03278.67957.5854190132.83775650.1587933noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة59.41785.07949.772972645.83755148.59008082noالذكر312/05/1989

nonoمرشح حسب الخطة66.4687.8354.4494529233.08795248.03861704noالذكر425/03/1992

nonoمرشح حسب الخطة63.9290.5851.2637270938.33756147.38360896noالذكر524/04/1993

nonoغٌر مرشح64.60487.8352.9288663321.66655743.54820643noالذكر601/08/1992

ذكر730/07/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

25/2/2008آخر شهادة فً 

53.5387.89443.8339528931.33695540.08276702noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح55.9583.1947.6153398820655639.33073792noالذكر801/05/1984

النفقة الخاصة

هاله سالم عبد الكرٌم احمد

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

االسم

منٌر صالح حمد خلف

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

سالم عبد محمد ظاهر

محمد علً فارس احمد

محمد جاسم محمد جابر

االسم

غزوان عدنان حسٌن علً

عال محمد عبد الكرٌم عبد العزٌز

علً احمد خضر مصطفى

عبدالمنعم محمد عبدهللا جاسم

كمال الدٌن حسٌن علً ابراهٌم
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