
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة تكريت

قسم الدراسات العليا

2019-2018للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---66.31325177مستوفمتوسط73.34792.25258.0903596885.5الانثى106/01/1994

nonoمرشح حسب الخطة---62.91735201مستوفمتوسط83.22890.59966.7390743154الذكر223/01/1992

nonoمرشح حسب الخطة---62.10638944متوسطجيد80.72386.45466.8662706251الانثى305/07/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين59.95902249مستوفمتوسط76.16181.19365.941460746الانثى417/07/1993

انثى512/06/1982

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

22/2/2005شهادة في 

nonoغير مرشح---59.8029متوسطجيد جدا88.58888.58872.14731

ذكر606/01/1990

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

25/6/2013شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين59.67341488متوسطمستوف70.52581.64960.8191641257

nonoغير مرشح---58.50423029متوسطجيد75.06586.51562.1489004150الذكر719/07/1993

nonoغير مرشح---58.06292617جيدجيد85.04891.08767.9470373835الانثى812/09/1992

انثى929/01/1974

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

18/11/2001آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---57.68626596متوسطجيد72.6877.8764.8375227941

انثى1014/07/1984

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

23/1/2014آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---57.50976818متوسطمتوسط75.8386.3462.8710974145

nonoغير مرشح---56.99020805متوسطمتوسط71.17689.82257.4145829356الذكر1119/03/1993

nonoالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرجى معالجته يدويا ويجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد81.62281.622الانثى1206/09/1995

nonoغير مرشح---55.92548021مستوفجيد81.22691.08764.8935431635الذكر1319/05/1994

nonoغير مرشح---55.59541044مستوفجيد67.67881.11658.6363006348.5الذكر1424/11/1988

nonoغير مرشح---55.56161805جيدجيد جدا75.62381.62265.2308829333الانثى1509/09/1994

nonoغير مرشح---54.41887855مستوفمستوف77.59692.25261.4555407838الانثى1608/07/1989

nonoغير مرشح---54.24318607متوسطمتوسط71.03979.7962.275980135.5الانثى1715/06/1990

nonoغير مرشح---54.16657016متوسطمستوف73.56181.62263.4522430932.5الانثى1820/05/1990

nonoغير مرشح---54.12963361متوسطمتوسط68.61886.16856.9709051647.5الذكر1920/08/1990

nonoغير مرشح---53.94545323متوسطجيد68.04386.16856.4935046248الذكر2001/01/1992

ذكر2118/02/1976

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

14/10/2009شهادة في 

nonoغير مرشح---53.01322827متوسطمتوسط67.51778.51459.8760403837

nonoغير مرشح---52.96828332متوسطجيد74.1187.9360.6689761735الانثى2230/07/1992

nonoغير مرشح---52.04135972مستوفمتوسط68.22680.26159.5590853234.5الانثى2317/10/1992

ذكر2404/06/1980

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

22/7/2012آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---51.88902345متوسطمتوسط70.27783.6959.5557477934

nonoغير مرشح---51.86629373متوسطجيد67.85192.25253.7375624747.5الانثى2527/01/1995

nonoغير مرشح---51.73638655مستوفمتوسط71.58582.93861.0519807930الانثى2607/03/1991

ايناس طارق سليمان محمد
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االسم

احمد اسماعيل خليل مهدي

علي صالح علي يوسف

اصاله ضياء محمود حسين

ايات عبدالجبار نصيف جاسم

ياسمين خضير عيادة نبع

محمود يونس زيدان خلف

وئام حمد اسود خلف

اسراء حامد حمادي تركي

اشواق عبد الجبار شمخي حمود

نادرة هيالن يعقوب يوسف

صكر حاجم خزعل عبد

ضحى فاضل فوزي مطر

هند زياد سعيد احمد

عادل ياس خضر طعمه

رشا حسين عوده مكراض

اقبال حميد مخلف طعمه

عائشه ناهض رفيق عبدالحميد

عبير احمد نهير وردان

فريق عبدالرحمن احمد محمد

تركي محمد مصطفى نصيف

نهاد ابراهيم محمد علي

سلوى عبدالقادر مخلف غفير

ضحى ثامر يوسف هيالن

غسان غضبان فرحان غائب

نهى سعد صابر رجب
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة تكريت

قسم الدراسات العليا

2019-2018للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

nonoغير مرشح---50.32945792متوسطجيد72.13189.82258.1849398932الانثى2712/05/1985

ذكر2808/01/1975

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

5/1/2004شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين50.09511987جيد جدامستوف61.95377.43255.4930283937.5

nonoغير مرشح---49.89956572مستوفمتوسط72.01385.44760.1422367426الانثى2915/07/1984

nonoغير مرشحتعويض متضررين48.30946875متوسطجيد63.77289.82251.4420982241الذكر3001/01/1994

nonoغير مرشح---48.23856741مستوفمستوف65.43886.14554.3408105834الانثى3128/11/1989

ذكر3220/01/1979

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

5/1/2005شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين48.05534722جيدجيد جدا62.54484.16152.7933531737

nonoغير مرشحتعويض متضررين47.95463531مستوفمتوسط64.10986.51553.0780504436الذكر3304/06/1990

nonoغير مرشح---47.93920126متوسطمتوسط66.28888.7653.9131446634الانثى3407/04/1984

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.94468931متوسطمتوسط59.04890.59947.3495561546الذكر3510/07/1980

nonoغير مرشح---46.59601517مستوفامتياز65.74381.62256.7085931123الانثى3617/04/1991

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.40764387متوسطمتوسط62.47586.51551.7252055334الذكر3714/09/1993

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.0530326مستوفمستوف65.87889.28553.3614751429الانثى3801/08/1992

nonoغير مرشح---45.85829621جيدجيد جدا65.2781.19356.5118517321الانثى3901/06/1993

nonoغير مرشح---44.28019205جيدجيد65.5688.5753.4002743623الذكر4011/02/1995

ذكر4101/07/1967

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

21/12/2005آخر شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين44.27503623متوسطمستوف61.93189.80349.9643374731

ذكر4201/01/1981

موظف في وزارة الداخلية 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

28/5/2012شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين43.7114801مستوفمتوسط55.52177.74449.5878287230

nonoغير مرشحتعويض متضررين39.25342971متوسطمتوسط54.36283.30446.219185323الذكر4302/10/1984

ذكر4415/07/1964
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

27/9/1988آخر شهادة في 
nonoتنحيةتعويض متضرريندرجة التنافسي غير صحيحةجيدجيد جدا62.7385.50452.36499439

عزيز صباح عزيز علي

اسماء مطر عبود عصفور

ليث محمود داود عدوان

رشا غالب حمادي خضيري

رافع محمد عيسى هزاع

ابتهال محمد خلف نائل

ماهر احمد محسن عروه

علي حازم حسن محمد

رشا محمود مهدي صالح

رافع محمد نزال محجوب

اثمار غالب كليب مطلك

سعود حسين خلف جاسم

سهى مخلف علي حمودي

نورس صادق خلف شرار

باسم محمود عبدهللا محمد

مدحت حماش جاسم حنده

مهند خلف شنيار مال ثابت

محمد محمود نجم عبدهللا
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