
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

انثى107/04/1992

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

10/9/2015شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---66.67320446جيدامتياز80.88591.56364.3902920872

nonoالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرجى معالجته يدويا ويجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطمتوسطاليوجداليوجد87.8787.87الانثى225/06/1995

nonoمرشح حسب الخطة---61.94621324مستوفجيد جدا71.46983.5560.6374474965الذكر301/07/1989

nonoمرشح حسب الخطة---60.16859293جيد جدامتوسط80.55590.7464.5265613350الذكر415/10/1979

nonoغير مرشح---59.65973361متوسطمستوف83.1387.8768.0853337340الانثى530/07/1992

nonoغير مرشح---58.77499026جيدجيد جدا79.692.4262.964271849الانثى601/07/1975

nonoغير مرشح---56.52475172جيدجيد جدا77.20991.56361.4639310345الانثى701/01/1992

nonoغير مرشح---56.3201697متوسطجيد77.30587.8763.3145281440الذكر801/01/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين55.70479325مستوفمتوسط75.9787.8762.2211332140.5الانثى902/02/1995

ذكر1009/11/1978

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

24/7/2016شهادة في 

nonoغير مرشح---55.61219843جيد جدامتوسط80.589.94564.8745691834

nonoغير مرشح---55.52328197مستوفمتوسط77.5292.4261.3189742542الانثى1101/09/1993

nonoغير مرشح---53.92252851جيد جداجيد73.16688.8659.4607550141الذكر1203/01/1992

nonoغير مرشح---53.56450269متوسطجيد73.54587.8760.2350038438الذكر1301/01/1995

انثى1414/12/1977

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

24/12/2001شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين52.37063197متوسطجيد62.8580.6654.6723313947

nonoغير مرشح---52.03447895مستوفمستوف74.4792.4258.9063985136الانثى1529/03/1994

nonoغير مرشح---51.60010369متوسطجيد68.0789.94554.8572909844الذكر1605/02/1993

nonoغير مرشح---51.25138514متوسطمتوسط72.6587.8759.5019787832الذكر1706/09/1993

nonoغير مرشح---50.58314461جيد جدامتوسط70.4688.8657.2616351635الذكر1801/01/1992

nonoغير مرشحتعويض متضررين50.47375025مستوفمتوسط70.87589.00557.5339289234الانثى1911/04/1978

nonoغير مرشح---50.05453769متوسطمتوسط71.1889.94557.3636252733الذكر2016/12/1992

ذكر2127/12/1974

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

27/3/2007آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---48.88950597مستوفجيد70.00486.76557.8421513928

nonoغير مرشحتعويض متضررين48.2425442مستوفمستوف68.45588.8655.63220631الذكر2220/02/1994

nonoغير مرشحتعويض متضررين47.24608919جيدجيد70.78791.56356.3515559826الذكر2313/09/1990

ذكر2425/12/1985
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

18/10/2012آخر شهادة في 
nonoغير مرشحتعويض متضررين47.20507374متوسطجيد جدا65.59991.56352.2215339135.5

انثى2501/04/1981

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

27/9/2008شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.96967653متوسطمستوف65.50590.59752.5281093334

ايناس سعر حسن فرحان
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االسم

نافع سليمان عبد خضر

مناهل مصطفى شهاب احمد

ماجد فرحان مديد خلف

ناطق عجاج فهد سبعع

سندس عدنان صالح حسن

اسرار علي حسين محمد

مروه علي حسن محمد

علي عبدهللا خلف احمد

اسراء صباح ابراهيم احمد

عرفان جاسم احمد حسين

طيبه كامل محمود رشيد

قحطان خلف خضر عزيز

وسن احمد شكر فتاح

امنه غازي احمد خطاب

تقى علي عبدالرحمن عبدالكريم

حازم علي عبدهللا احمد

عمر صالح ابراهيم عبدهللا

احمد محمد عبدهللا حسن

معالي حسون علي حسين

وسام احسان نامق ساقي

رغيد حامد رجا شالح

سبهان كردي سكران محمد

فرحان احمد داثان خليفة

عامر عكاب داحور علي
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