
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---62.9007995جيدجيد جدا77.39785.57264.5725707159الانثى117/06/1994

nonoمرشح حسب الخطة---59.54142816متوسطجيد76.87781.81466.2020402344الذكر214/09/1992

nonoمرشح حسب الخطة---58.74901905جيدجيد71.82985.57259.9271700756الذكر308/06/1995

nonoغير مرشح---58.45712954جيدجيد82.6743285.6370668.9387564934الذكر404/09/1993

ذكر522/10/1988

موظف في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية والمباشرة بعد آخر 

10/1/2016شهادة في 

nonoغير مرشح---56.90434629متوسطجيد75.790.5660.720494748

ذكر602/01/1984

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

21/1/2010شهادة في 

nonoغير مرشح---56.82930024جيد جدامتوسط78.2994.39561.0418574947

nonoغير مرشح---56.42566992جيدجيد74.01585.57261.7509570344الذكر701/01/1995

ذكر806/10/1982

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

9/9/2007آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---56.22016672متوسطمستوف70.9379.5562.3145238842

nonoغير مرشح---55.761332متوسطمتوسط66.12781.81456.9447653الانثى913/09/1992

nonoغير مرشح---55.70953207مستوفمتوسط83.72389.72767.5850458128الانثى1001/09/1990

ذكر1112/03/1990

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

2/3/2016شهادة في 

nonoغير مرشح---55.60366263متوسطامتياز74.8987.6761.4338037542

nonoغير مرشح---55.14835486متوسطمتوسط74.71481.27864.6405069433الذكر1220/11/1980

nonoغير مرشح---54.61095845متوسطجيد78.61385.57265.587083529الذكر1314/08/1995

ذكر1401/01/1972

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

23/12/1996شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين54.04126913متوسطمتوسط69.9384.6858.7732416243

nonoغير مرشح---53.6961931متوسطجيد73.0592.2657.8517044244الذكر1516/05/1991

nonoغير مرشح---52.61049565مستوفمستوف70.80689.72757.1578509342الذكر1604/08/1990

nonoمرشح خارج الخطةسجين سياسي51.09880625مستوفجيد جدا69.44882.8359.2840089332الذكر1706/01/1971

nonoغير مرشحتعويض متضررين50.43232175متوسطجيد69.0987.856.6176025136الذكر1808/05/1989

nonoغير مرشح---50.42892052مستوفمستوف68.3785.57257.0413150335الذكر1922/08/1994

nonoغير مرشح---50.371135متوسطجيد70.380.49161.2444785825الانثى2012/04/1991

nonoغير مرشح---49.77705316متوسطجيد75.34889.72760.8243616624الذكر2127/02/1993

ذكر2215/01/1984

موظف في مجلس محافظة ديالى 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

23/9/2013

nonoغير مرشح---49.26488593متوسطمتوسط68.54289.61455.3784084735

nonoغير مرشحتعويض متضررين48.07141111متوسطجيد جدا58.16985.57248.5305873147الذكر2321/03/1990

nonoغير مرشح---47.6255874جيدمتوسط66.65285.57255.60798229الذكر2428/06/1994

nonoغير مرشح---46.74263963مستوفمتوسط68.58281.8159.0609137618الذكر2531/08/1992

جيهان عبدهللا سليم عيسى

\مكان التقديم ماجستير\العلوم السياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة تكريت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

محسن حميد محسن شالل

علي عباس خضير محمود

خالد نجم ندا جبر

حامد مؤيد مهدي علي

وليد خالد عبد داحور

سميط عويد سميط عبدهللا

عمر عبدالرحمن احمد عبدهللا

علي حازم مهدي صالح

نورا نعيم متعب عبدالمولى

زيينب جمعة نصيف جاسم

انس سعد عبد العزيز محمود

كاظم حسن عبد ناصر

عامر بهاء نعمان جاسم

حسن علي صالح خلف

احمد صبحي عيادة عبد

بشار مجبل لطيف صالح

جمال مالك عشم خلف

عمر علي محمد حسن

همام كصاي حسين علي

انسام احمد محمد رشيد

احسان بدر صالح محمد

جاسم عبدالوهاب خميس عبدهللا

عمر نوفل محمد علي حمدان

واقد طارق شهاب احمد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة تكريت

قسم الدراسات العليا

2019-2018للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

nonoغير مرشح---46.18650288متوسطمتوسط73.178789.616359.1235755516الذكر2618/01/1992

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء45.7534182جيدجيد جدا68.587.2956.3620260121الانثى2715/06/1982

nonoغير مرشحتعويض متضررين42.27379602مستوفمتوسط57.02280.49149.6768514625الذكر2808/01/1991

nonoغير مرشحتعويض متضررين41.24996438متوسطجيد جدا53.8489.61443.4999491236الذكر2905/05/1988

nonoغير مرشح---40.90899778جيدجيد67.86581.81458.44142540الذكر3008/12/1977

nonoغير مرشحتعويض متضررين38.5575563مستوفجيد61.3493.2548.2250804316الانثى3125/01/1993

انثى3213/10/1986

موظف في وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

20/10/2013

78.99noتنحية---خطا بياناتمتوسطجيد جدا43خطا بياناتnono اكرام طاهر مخيلف داغر

محمد هندي عواد عبد

وسناء ستار نجم عبود

غيث محمد حميد علي

سعد رشيد شدة غربي

محمد سعيد احمد خلف

عبير ولهان حميد هادي
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