
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---71.5834392جيدجيد جدا80.432183.386868.3363417179.16الانثى112/09/1993

nonoمرشح حسب الخطة---69.09269متوسطمستوف83.386883.386870.846765الانثى206/09/1992

nonoمرشح حسب الخطة---65.82235192جيدمتوسط87.199788.946670.8179313154.166الانثى303/10/1995

nonoغير مرشح---63.53677585جيد جداجيد78.15190.83962.553965565.83الانثى410/05/1989

ذكر527/06/1987

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

22/12/2011شهادة في 

nonoغير مرشح---62.89176709جيدمتوسط78.67380.10668.7738101349.167

nonoالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرجى معالجته يدويا ويجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد88.946688.9466الانثى605/09/1995

nonoغير مرشح---61.27476612جيدجيد جدا73.161180.091163.963951655الانثى723/02/1995

nonoغير مرشح---60.75368161متوسطجيد68.30974.59562.8638308755.83الانثى820/09/1995

nonoغير مرشح---60.36884334متوسطجيد جدا76.40982.29165.5283476348.33الذكر928/01/1990

nonoغير مرشح---60.20867701متوسطمتوسط78.75187.00664.9438242949.16الانثى1010/07/1990

انثى1128/08/1986

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

3/1/2010شهادة في 

nonoغير مرشح---59.71415834مستوفمتوسط78.37494.58761.0230833556.66

nonoغير مرشح---58.40042314مستوفمتوسط75.30687.21262.0006044850الانثى1206/11/1993

انثى1301/08/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

28/11/2012شهادة في 

nonoغير مرشح---57.9893011جيد جداجيد جدا79.23790.56363.5561444345

nonoغير مرشح---57.9815763جيدجيد جدا73.682377.94265.6879661440الانثى1420/12/1994

nonoغير مرشح---57.70492284متوسطجيد جدا75.56888.21761.7227469148.33الانثى1505/09/1994

nonoغير مرشح---57.13938464متوسطجيد جدا74.88888.00361.2705494847.5الانثى1625/11/1981

انثى1701/07/1975

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

11/10/1998شهادة في 

nonoغير مرشح---57.04754067جيدجيد جدا65.38282.14556.1422009659.16

nonoغير مرشح---56.75622371مستوفجيد69.43485.69957.8688910254.16الذكر1829/11/1992

nonoغير مرشح---56.62103304متوسطجيد73.193984.097561.8157614844.5الذكر1927/11/1993

nonoغير مرشح---56.54106828مستوفمتوسط73.36182.29162.9143832641.67الذكر2017/04/1990

nonoغير مرشح---56.24180597متوسطجيد75.184288.946661.0597228145الانثى2115/10/1995

nonoغير مرشح---56.21658534مستوفجيد76.08594.58759.240836249.16الانثى2201/07/1986

nonoغير مرشح---56.13386417جيدجيد جدا74.79585.69962.3369488141.66الانثى2310/12/1992

ذكر2401/01/1983

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

15/9/2015شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين56.08181968متوسطمتوسط68.44684.4957.6168852552.5

nonoغير مرشح---56.05204928مستوفمتوسط71.79287.42859.0057846949.16الذكر2528/01/1993

nonoغير مرشح---55.95110294مستوفمستوف65.82178.27258.5015756350الذكر2601/06/1994

nonoغير مرشح---54.88799663جيدجيد جدا71.33988.21758.2685666147الانثى2730/03/1995

nonoغير مرشح---53.95249335متوسطمتوسط72.476588.946658.8607047842.5الانثى2816/02/1993

عبدالوهاب محمد محمود عباس

تبارك وائل حسن لطيف

حنين بشير عكلة شهاب

عبدالمانع عبدهللا احمد عميري

زينه كنعان حسين صبح

ايمان مظهر الطيف محمد

ابتهال احمد علي خلف

كامل خلف حسن محمد

ولي صبحي حسين علي

ميساء مانع جاسم محمد

وسن ضياء فاهم اسماعيل

حزيمة جاسم محمد شالل

منتهى عيسى جاسم محمد

طه محجوب عناز عثمان

مصطفى نجم عبدهللا فاضل

رغد احمد علي شهاب

علي مزهر حاجم سلطان

مهابات طاهر توفيق احمد

مروه عبدالكريم محمد عبدالعزيز

مثال مطلك نواف محمد

شهد بدري احمد مهيدي

ايناس معجل نايف عبد

صابرين غازي حسين احمد

هند احمد ابراهيم طه

محمود سعدي محمود فيحان

ايه جميل رشيد علوان

طيبة منصور محمد مصلح
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االسم

بتول خلف محمد مهدي
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة تكريت

قسم الدراسات العليا

2019-2018للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

nonoغير مرشح---53.4986702جيد جداجيد جدا73.27685.69961.0709574335.83الانثى2918/10/1990

انثى3001/02/1983

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

12/7/2007آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---53.04000259جيدمتوسط65.78382.88356.1300037145.83

nonoغير مرشح---52.17520408جيدجيد73.49587.74960.2517201233.33الانثى3122/01/1990

nonoغير مرشح---51.4331063متوسطجيد67.22288.21754.9058661443.33الانثى3231/01/1995

انثى3317/07/1984

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

28/6/2012آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---51.38685404جيدجيد جدا65.74584.81255.1955057742.5

nonoغير مرشح---50.65554916متوسطجيد جدا71.2590.0757.3650702235الانثى3426/04/1994

nonoغير مرشح---49.24589259جيد جداجيد جدا66.687.65554.6398465636.66الانثى3504/11/1992

nonoغير مرشح---48.45731343متوسطجيد67.649488.946654.9404477633.33الانثى3607/10/1994

nonoغير مرشح---48.17397381متوسطجيد67.14785.69955.9628197330الذكر3702/11/1990

nonoغير مرشح---47.8312965جيد جدامتوسط69.90691.12655.8332807229.16الذكر3826/05/1991

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.9789806مستوفجيد63.6588.78651.7571151435.83الانثى3930/10/1990

nonoغير مرشحتعويض متضررين41.04179128متوسطمستوف57.56384.58348.4182732623.83الذكر4019/06/1979

nonoتنحية---درجة التنافسي غير صحيحةمستوفمتوسط72.775292.687557.45216817الذكر4101/01/1992

عمران محمود جاسم غدير

الحان جاسم حماش خلف

صالح احمد اسماعيل عبد

محمد شكور سمين حسين

حنين ضياء ماجد سالم

يثرب ماشاء هللا حامد عبد هللا

مريم كريم مطر ابراهيم

غصون ضاهد كوان محمد

شهد عطيه حاضر بيات

احمد غانم مجيد كردي

نداء معيوف محمود عالوي

لمى حسام الدين جمعة محمد

شروق صبيح حسان نجم
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