
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد89.75589.755الانثى120/11/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال مقبولnoال

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن84.88684.88671.22155365.75505الذكر201/07/1988

nonoمرشح حسب الخطة---84.86289.75568.489746565163.24282259الانثى325/11/1995

ذكر404/08/1991

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/9/2013

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء73.4584.2861.937488135058.35624169

ذكر514/11/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

4/2/2015شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---66.60687.34654.779176146056.3454233

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن72.38991.90857.478479065255.83493534الذكر613/08/1994

nonoمرشح حسب الخطة---68.69284.88657.63432465155.64402722الانثى708/02/1990

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.23987.34652.8324699921ًالذكر803/10/1991

ذكر901/07/1966

موظف فً وزارة الكهرباء 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/12/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس86.71186.71171.6777545ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.36486.71162.2980008432ًالذكر1029/03/1975

ذكر1101/07/1974

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

16/2/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.86486.71160.2314305716ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.18587.34657.7226747918ًالانثى1217/09/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس69.42186.71157.3853499911ًالذكر1309/02/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.88991.90847.55320052ًالذكر1407/10/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.2485.2363.7860354327ًالذكر1513/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.48187.34657.966115879ًالذكر1610/03/1992

ذكر1722/12/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

10/2/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس54.1587.34644.5349125930ً

ذكر1801/07/1953

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/9/1976

nonoتنحٌةسجٌن سٌاسًلم ٌجتاز التنافس65.3486.754.016660910ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.8386.71161.8565814331ًالذكر1910/05/1992

ذكر2028/06/1986

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/2/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.65987.34659.757381646ً

ذكر2115/05/1980

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

16/11/2015فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.25987.34656.1386629430ً

بسمان حسن علً احمد

سٌف جهاد مجبل حسن

بدري عامر بدري ٌاسٌن

جواد ٌاسٌن جواد كاظم

علً صالح مهدي مطر

محمود شرقً عبدهللا عبدالرحٌم

احمد عباس ناجً عزٌز

عبد عطاهللا عمر ضٌف

عبدهللا جابر حسن محمد

سلمان جاسم صالح حسٌن

عدنان راغب ادرٌس صالح

محمود عبد حمٌد جاسم

عال محمد ذٌاب غفار

عالء حازم حسن ابراهٌم

سٌف حسون سهٌل عبدهللا

عروبه احمد حسٌن محمد

محمد عادل عبد االمٌر جاسم

جالل فارس احمد عالوي

عمر خلٌل مطر خلٌل

والء عبدالرزاق عبدالوهاب اسماعٌل

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االعالم\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

رسل رعد كتاب علٌوي
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.83592.40859.200374120ًالذكر2206/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.2989.75563.9927412134ًالذكر2319/12/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.04591.90869.9096919230ًالانثى2426/10/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.04691.90846.8838397319ًالذكر2518/08/1994

ذكر2601/07/1980

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/12/2011

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس70.4488.557.4066101716ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.83189.75546.673782534ًالذكر2708/05/1994

ذكر2830/07/1968

موظف فً االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقً والمباشرة بعد 

11/11/2004آخر شهادة فً 

nonoتنحٌةسجٌن سٌاسًلم ٌجتاز التنافس58.195.2745.0172850818ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.19479.731865.0757325534ًالذكر2929/07/1993

ذكر3019/11/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

16/2/2014شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.4286.5455.8080852811ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.4789.2471.6860791137ًالذكر3106/02/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد93.09793.097الانثى101/11/1994 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---66.49273.71761.722502158669.00575151الذكر225/03/1988

nonoمرشح حسب الخطة---81.22691.08764.893543167467.62548021الذكر319/05/1994

nonoمرشح حسب الخطة---80.59193.9763.028988697867.52029209الانثى401/03/1984

nonoغٌر مرشح---71.25486.16859.15947538667.21163271الذكر508/01/1994

nonoغٌر مرشح---82.3891.8765.430093076565.30106515الذكر614/08/1994

nonoغٌر مرشح---81.4993.09764.138679366764.99707555الانثى725/03/1995

ذكر801/07/1967

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2005شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن61.93189.80349.964337477557.47503623

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.43886.14554.3408105842ًالانثى922/11/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.83382.41964.1061558248ًالانثى1017/02/1989

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر113/05/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/1/2017شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---93.10593.10573.276256570.793375

القبول العام

االسم

عبدالغفار محمود محمد عبدهللا

مدحت حماش جاسم حنده

ابتهال محمد خلف نائل

ورقاء منذر قدوري طالب

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الترجمة\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

سلطان احمد ثالج فتحً

احمد اسماعٌل خلٌل مهدي

خلود جٌاد رحٌم احمد

فاروق فائق حسٌن شومل

باسم ثائر احمد عبد

روان مثنى اسماعٌل عبدالكرٌم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التارٌخ\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

سهام اسماعٌل حمٌد خلف

فلٌح حسن علو احمد

طارق حسن حمد صالح

مؤٌد عٌسى اسمٌر عباس

سٌف محمد طاهر صطام عبد العزٌز

حذٌفة سعد ابراهٌم محمد

صهٌب مهدي عبدهللا جاسم

محمد سردار رشٌد محمد

فضل الرحمن سعٌد هادي عبدالرحمن

دلٌل منٌف جاسم محمد

بكر فزع مجٌد لطٌف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد86.83790.773الذكر201/01/1997 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

ذكر326/03/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/1/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---77.78687.01864.141850397968.59929527

nonoمرشح حسب الخطة---80.49481.52269.492995355866.04509675الانثى414/08/1993

nonoغٌر مرشح---84.50495.68665.282929966063.69805097الذكر520/11/1996

nonoغٌر مرشح---74.07491.59658.953671847363.16757029الذكر617/11/1996

nonoغٌر مرشح---66.7986.555.304436426959.41310549الذكر701/10/1978

nonoغٌر مرشح---78.35890.77362.751012785058.92570895الانثى805/09/1992

nonoغٌر مرشح---76.86890.77361.557784155158.39044891الذكر928/08/1996

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة69.59190.77355.730183655354.91112856الذكر1002/06/1990

ذكر1126/08/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/12/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة67.60889.37654.724234165053.30696391

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن61.6996.1447.505920015048.25414401الذكر1231/08/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.38484.37258.4639064121ًالانثى1315/08/1992

انثى1404/10/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/2/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.1387.01867.7238856941ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.58884.37262.0062542525ًالذكر1502/04/1981

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.74590.77362.2601073145ًالانثى1614/07/1994

ذكر1701/07/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/3/1994شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.38784.55649.1223898139ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.94486.57156.2277784230ًالانثى1812/08/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.82492.10253.7760473420ًالانثى1912/03/1989

ذكر2005/04/1988

موظف فً مجلس محافظة صالح 

الدٌن والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/11/2016فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.58389.56556.2407229232ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.55190.77346.8890802436ًالانثى2111/11/1996

ذكر2201/01/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/9/2008شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.24389.37646.3344476439ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.23290.73367.4755107235ًالانثى2305/02/1997

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.57984.37264.5265117237ًالانثى2428/03/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.68990.77359.8127873842ًالانثى2512/12/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.65690.77349.3756405838ًالذكر2616/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.91481.52259.4956180846ًالانثى2728/04/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.51191.85263.9542317343ًالانثى2801/03/1986

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس52.6696.1440.5521437517ًالذكر2922/01/1996

ذكر3013/12/1971

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/5/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس61.45487.75250.3792261432ً

حسنٌن عباس ابراهٌم دروٌش

نصٌر داود ماهر محمد

بان مزاحم طابور حسن

دعاء خمٌس حمٌد كردي

رنا عصام شاكر عبدهللا

محمد حسام الدٌن علً شرٌف

ساره محمد حمادي بدوي

نداء عبد الجبار حسن جاسم

ابراهٌم عبد حسن خلف

نور غازي محمود عبٌد

اسراء عطاهلل حمٌد لجً

احمد عاٌد حمود حسن

عابدٌه فرحان محمد رجب

حكٌم نوري شومل عمران

محسن علً احمد خضر

مساعد داود محمد شهاب

هدى صالح اٌوب حمادي

اطٌاف محمود مهدي صالح

احمد جاسم ارمٌض فرٌح

افراح مطر عبود عصفور

علً حاتم احمد عباس

احمد حسن محمد صالح

باسم حمد مجٌد حمد

ضفاف محسن عبد علً

حسن ابراهٌم حسن عبدهللا

علً عبدهللا جار صالح

محمد جمال محمد حسن

عمر خلف صالح حلو

اقبال سلمان جاسم صالح

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---75.93479.81966.549868915061.58490824الذكر104/05/1994

ذكر206/01/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/11/2013شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---78.32587.91164.129145035561.39040152

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.03479.81952.614834335051.83038403الانثى307/07/1994

ذكر422/10/1969

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/11/2013شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.52986.30350.199976532ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.42378.60450.8825170920ًالانثى501/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.60879.81964.5113223432ًالذكر601/01/1990

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.51679.81948.6551811118ًالذكر727/06/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.22179.81965.924983434ًالانثى814/05/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.30584.87149.7645681536ًالذكر908/02/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.69878.60467.9620935127ًالذكر1005/04/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.27978.60466.7047176934ًالذكر1102/01/1989

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---84.13884.6847581.3966الذكر101/06/1993

nonoمرشح حسب الخطة---78.027no8780.7189الذكر201/07/1982

nonoمرشح حسب الخطة---77.611no8078.3277الانثى307/07/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن81.888no6777.4216الذكر424/09/1992

nonoغٌر مرشح---82.027no5072.4189الانثى501/03/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن78.555no5069.9885الذكر627/06/1994

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/12/1975

موظف فً المفوضٌة العلٌا 

المستقلة لالنتخابات والمباشرة 

11/9/2013بعد آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---86.64892.00568.750745188172.42552162

انثى221/11/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---92.83192.83173.207756269.845425

القبول العامقناة القبول

االسم

نضال ٌوسف احمد عٌاش

دعاء محمد رجب عبدهللا

وعد مساهر حمد صالح

هدى عزٌز فٌاض علً

ٌاسٌن عزاوي علٌوي مطلك

شٌماء اٌاد محمود ٌعكوب

رشٌد احمد مجٌد وادي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االدب\قسم اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات \

\مكان التقدٌم دكتوراه\االدب\قسم اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

منجد رمضان صالح عباد

قتٌبه وضاح محمد خلف

حازم عكاب عباس كاظم

زٌنب جمال نعمان جاسم

فٌصل فرحان صالح عبدالحلٌم

علً محمد احمد محمد

جهاد مدهللا عبدهللا محسن

االسم

علً فائق مشعل قدوري

عدنان علً حمد قدٌر

اٌمان محمد حماش خاف

خالد عٌسى احمد عمر

منال ساهً محمد دروٌش

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الجغرافٌة\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة---68.61985.28757.383038028465.36812661الانثى301/05/1991

nonoغٌر مرشح---75.67893.2859.484465695257.23912599الذكر427/08/1993

nonoغٌر مرشح---68.22393.55953.515630935654.26094165الذكر517/07/1985

ذكر601/01/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/4/2008شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.978655.678546515053.97498256

nonoغٌر مرشح---68.27493.2853.66476935253.16533851الذكر722/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.74787.72254.7313682321ًالانثى806/06/1996

ذكر924/04/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/12/2011شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.1181.1864.1729791843ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.95393.2855.7705184431ًالانثى1002/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.5294.40665.1144766235ًالذكر1110/04/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.6290.7669.3742595942ًالانثى1213/01/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.96693.2854.9947161241ًالذكر1328/04/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.97988.38158.7156062926ًالذكر1426/11/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.76893.2854.839084059ًالذكر1520/07/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.67193.55951.5137856633ًالذكر1617/07/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.99186.99657.72431214ًالذكر1715/09/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.18593.55953.4858228934ًالذكر1805/02/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.53593.55962.3890140648ًالذكر1917/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.63393.2853.9469506949ًالانثى2001/07/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---80.32193.2863.133959268669.99377148الانثى105/08/1995

nonoمرشح حسب الخطة---75.7191.48560.305868048668.01410763الانثى201/11/1993

nonoمرشح حسب الخطة---77.29890.90561.840313215459.48821925الانثى314/05/1989

nonoغٌر مرشح---74.3588.5160.588403855157.7118827الانثى421/03/1995

nonoغٌر مرشح---68.79787.90856.32936335656.23055431الانثى522/09/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.08589.4665.5903870421ًالذكر615/01/1997

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.98880.2762.8381610843ًالذكر725/04/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.2586.0455.062035133ًالذكر810/10/1980

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.94789.43159.8297965926ًالذكر927/06/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.04594.40660.066389537ًالذكر1005/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.82993.55961.0507899116ًالذكر1106/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.94893.55959.575291886ًالانثى1231/03/1995

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس77.43193.2860.8623597827ًالذكر1308/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.35193.55961.4602582613ًالذكر1401/01/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.04494.40660.0656098840ًالذكر1518/09/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.83194.40654.4421577733ًالانثى1617/02/1995 رحاب عبد السالم مصطفى حمادي

سعد حسن خضٌر جمعه

عبدالرحمن حبٌب حسن علً

جوانة محمد احمد جاداللة

وسام مصطفى حسن سلمان

حمودي علً عبدهللا حمودي

هشام احمد مجبل عبدالرزاق

شهباء عبدالرزاق كرٌم عمر

هبه مساهر علً احمد

عبدالعزٌز ٌاسر خلف جلٌل

خٌرهللا فٌصل حرجان ٌاسٌن

عمار سامً حسٌن علً

حذٌفه ابراهٌم عباس خلف

القبول العامقناة القبول

االسم

نبا احمد عطٌه علو

نور ماهر علً حسن

اسراء مولود مرعً حسن

طه ٌاسٌن مصطفى عبدالعزٌز

دحام عٌدان محسن حسن

عبدالرحمن عبدهللا حسٌن حمد

غسان خالد محٌمٌد زوٌد

مروه خالد مصطفى محجوب

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اللغة\قسم اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة تكرٌت\الجامعات \

لبنى بدر عبد مهدي

نشوان مجٌد صباح حمود

ٌسرى سحاب علً مطرود

محمود علً محمود احمد

علً عبدهللا سعٌد خلف

محمد علً كمٌت جبارة

خالد شهاب حشاش ٌاسٌن

ماهر اسود زٌدان داٌح

عالوي مصطاف علوان سلمان

عمر نزهت حمد محمد

ضحى نوري فٌصل ناصر

علً جعفر عباس مطشر

سجى مؤٌد عبود صالح

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.79893.55957.888784313ًالذكر1721/06/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.4188.38170.487441338ًالانثى1802/05/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس69.56193.2854.6763777911ًالانثى1912/03/1995

ذكر2001/05/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/1/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس69.87281.4260.3763763218ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر105/03/1976

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/8/2006

nonoمرشح حسب الخطة---64.75483.2955.061113768062.54277963

ذكر226/06/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/7/2016

nonoمرشح حسب الخطة---80.58292.88863.521393555460.66497548

ذكر326/10/1980

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/1/2011

nonoمرشح حسب الخطة---66.41780.11158.057358815557.14015117

ذكر408/04/1976

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/10/2007شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---65.8886.1554.705635526056.29394486

ذكر503/10/1991

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/5/2017

nonoغٌر مرشح---73.6191.9758.420984295055.894689

ذكر601/03/1980

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

29/1/2017شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---71.72694.74855.782430895154.34770162

ذكر731/10/1976

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

8/1/2006شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---62.32678.27155.395735165053.77701461

ذكر824/12/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/9/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---59.98987.49849.277462125851.89422348

ذكر917/10/1977

موظف فً دٌوان الوقف الشٌعً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/1/2013

nonoغٌر مرشح---60.15782.90651.31949515050.92364657

ذكر1006/01/1976

موظف فً وزارة الموارد المائٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/10/2002

nonoغٌر مرشح---55.45278.25949.291513015049.50405911 اسماعٌل محمد بري الٌاس احمد

ابراهٌم مرعٌد عناد حسٌن

علً عبدالكرٌم حسٌن ٌوسف

امجد مدحً كرٌم احمد

عبدالمهٌمن ٌحٌى ذنون محمد

احمد معروف احمد رزوقً

علً احمد عزٌز فهد

القبول العامقناة القبول

االسم

عمر احمد جمعة جلعوط

عمر ناٌف احمد حسٌن

تحرٌر علً محمد غضٌب

نوفل علً محمد احمد

رسل محمد عبدهللا احمد

شٌماء سعد احمد حسٌن

محمود احمد حسن عمر

\مكان التقدٌم دبلوم عال\تخطٌط استراتٌجً\قسم ادارة االعمال\كلٌة االدارة واالقتصاد\جامعة تكرٌت\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1101/01/1982

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/7/2008

nonoغٌر مرشح---58.50587.49848.058442745048.64090992

ذكر1220/11/1978

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/1/2003

nonoغٌر مرشح---54.51485.7245.426213495648.59834944

ذكر1327/07/1986

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/3/2012

nonoغٌر مرشح---55.62286.52946.04616965047.23231872

ذكر1404/05/1978

موظف فً وزارة الموارد المائٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/5/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.19472.94560.9855930225ً

ذكر1511/07/1988
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

16/1/2014آخر شهادة فً 
nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.365997.879660.3840906239ً

ذكر1617/07/1980

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

23/1/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.28694.74846.1076485234ً

ذكر1701/01/1977

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/7/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس54.79486.77345.2716852132ً

ذكر1817/08/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/7/2009شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس53.58985.5244.7285175417ً

ذكر1902/07/1979

موظف فً وزارة التخطٌط 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/9/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس62.887.2951.672047221ً

ذكر2019/05/1984

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

6/3/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.87790.22457.8017779330ً

ذكر2115/06/1978

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/3/2009

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.1983.4650.2576006534ً

ذكر2216/04/1978

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

24/1/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.70981.75851.4429426531ً

ذكر2331/01/1976

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

3/9/2002شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس63.1476.956.8383159914ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت االسم

فواز عبدالهادي ٌونس سرحان

شامل عامر بدري ٌاسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم ادارة االعمال\كلٌة االدارة واالقتصاد\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

محمود صالح احمد خضر

فواز محمد مغٌر فرحان

عبد مظهور رمضان خلف

عبود محمد احمد رحٌم

مجٌد حمٌد مجٌد محمود

حسام محمد محمود عبدهللا

غسان اسماعٌل خلٌل عبد

ارسان مصطفى كمال صبغه هللا زٌنل

علً سامً غزال عصمً

عمر عبدالكرٌم حدٌد غانم

عمر حمد محمد حسن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر124/03/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/9/2012شهادة فً 

72no6569.9---مرشح حسب الخطةnono

ذكر218/01/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

76.694no5068.6858---مرشح حسب الخطةnono

ذكر314/11/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/6/2012شهادة فً 

75.305no5368.6135---مرشح حسب الخطةnono

ذكر401/11/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/1/2015شهادة فً 

74.305no5568.5135---غٌر مرشحnono

ذكر506/02/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

30/1/2017شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.83391.985065.2831

ذكر622/07/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/12/2018شهادة فً 

80.768no42ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.8no43ًالذكر710/06/1994

ذكر815/04/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/8/2015شهادة فً 

78.638no46ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر901/01/1985
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

22/5/2017آخر شهادة فً 
83no25ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.083no37ًالانثى1023/09/1992

ذكر1126/05/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

82.28no38ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1201/03/1970

موظف فً وزارة االتصاالت 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/7/2014شهادة فً 

86.2no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1316/03/1980

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

6/11/2016

70.17no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1425/08/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/11/2018شهادة فً 

75.388no38ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1511/08/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

9/1/2019شهادة فً 

76.833no48ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد القبول العامقناة القبول

ابراهٌم خضٌر عزٌز فٌاض

محمد صالح حسن حبٌب

علً برهان عبدالحسٌن سلمان

قتٌبه ابراهٌم حماده عبد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم ادارة االعمال\كلٌة االدارة واالقتصاد\جامعة تكرٌت\الجامعات \

سٌف محمد اسماعٌل جبل

نواف رسول اسماعٌل ابراهٌم

ثائر جاسم محمد عفتان

علً حمد كردي حمود

علٌاء ابراهٌم حسٌن حمد

وسام سامً جبار زٌنل

علً احسان عبد الكرٌم محمد سعٌد

اسو بهاءالدٌن قادر عمر

هشام عبدهللا حمد علٌان

محمد علً عبدهللا حسٌن

قصً جاسم محمد عمران

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى115/05/1994

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---93.70593.70573.426255066.398375

انثى218/12/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

19/10/2006شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---89.12791.59470.935046075465.85453225

انثى315/11/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

7/11/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء94.20196.43572.391956855065.67436979

nonoمرشح حسب الخطة---81.87293.53764.232499615059.96274973الانثى426/06/1996

ذكر508/10/1985

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/6/2012

nonoغٌر مرشح---76.98685.60764.211280925059.94789664

nonoغٌر مرشح---73.75988.2260.24376275458.37063389الانثى604/05/1990

ذكر708/12/1977

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/10/2011شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد57.04786.0747.401636145048.1811453

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.49296.35945.742975825147.32008307الذكر823/01/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.88396.35955.2703276241ًالذكر904/06/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.7685.77550.6082454130ًالانثى1021/02/1990

ذكر1123/06/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/5/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس89.89693.70570.4415577634ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.0191.9744.45264679ًالذكر1229/04/1988

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس55.36693.78843.3580692828ًالذكر1317/10/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.98696.35952.2739520328ًالانثى1417/07/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.90493.53763.4730573147ًالذكر1522/07/1995

انثى1629/04/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/1/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.78988.70565.7352692834ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.61594.26949.6449586742ًالذكر1705/05/1986

انثى1805/08/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/1/2009شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.52787.04958.9660818146ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.89493.86767.2265335547ًالانثى1923/09/1989

ذكر2002/08/1980

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

22/1/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.00486.0760.6606665533ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.90296.88755.8476784125ًالذكر2121/02/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.29496.35957.89302127ًالذكر2206/03/1990 صباح صابر محمد زهو

جمانه اسام جمعه محمد

محمد احمد جمعه ٌونس

هند سالم خطاب اسعد

هبة علً خلٌفة حسن

سٌمون سامً كارنٌك جورج

احمد سبهان جاسم محمد

عذراء ابراهٌم حسن مصطفى

اسماعٌل محمد نجم حمودي

نظٌر عبدالجبار خلف محمد

هلو كرٌم رشٌد كرٌم

حنان عٌسى جاسم محمد

محمد جاسم محمد ابراهٌم

شذى فائق علً هٌالن

عدنان سهٌل جاسم علً

اسراء محمد كرٌم ناصر

صباح سالم محمد حمد

انمار شهاب احمد زٌدان

خالد جاسم محمد نجم

االسم

ٌاسمٌن ممدوح ختالن محمد

لٌنه طارق علً نعمه

شٌماء حسن احمد معروف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2301/07/1976

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/11/2009

nonoتنحٌةذوي شهداء الحشدلم ٌجتاز التنافس54.27791.9843.0740336532ً

nonoتنحٌةذوي شهداء الحشدلم ٌجتاز التنافس60.47496.35946.4980286433ًالانثى2406/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.08593.86765.8106861236ًالانثى2506/03/1992

ذكر2616/03/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/12/2013شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.3792.4855.6385640129ً

ذكر2727/10/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/8/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.90887.61670.5022921832ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.27996.35961.7259523334ًالانثى2818/08/1995

ذكر2907/10/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/8/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.10891.9858.018248132ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.26694.16345.5054038231ًالذكر3006/01/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.22593.38962.2229157730ًالذكر3115/09/1995

ذكر3201/01/1985

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/2/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.7195.7862.3105131614ً

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس72.82994.16356.8790212929ًالانثى3309/04/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.09196.35954.6613644525ًالانثى3409/11/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.99289.15964.0463882741ًالانثى3522/04/1993

ذكر3630/01/1984

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/1/2010

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس75.30590.48760.4371996447ً

ذكر3701/04/1971

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/2/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.7284.3851.1600900740ً

ذكر3827/02/1986

موظف فً االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقً والمباشرة بعد 

3/5/2017آخر شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.6491.55662.6063934640ً

ذكر3913/06/1982
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

5/7/2010آخر شهادة فً 
nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.28191.59443.9974450128ً

انثى4004/04/1976

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/11/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس93.0193.0173.252541ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.46994.96153.9448976728ًالذكر4112/06/1984

انثى4208/02/1981

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/8/2017

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.35191.12352.9951334328ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.37994.02351.1123068726ًالانثى4313/01/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.0396.35960.7656051131ًالانثى4401/05/1995

سهاد مهدي حمود مهدي

فٌصل علً شهاب احمد

سهاد مدحت رشٌد وهاب

اٌناس عبدالموجود احمد ذنون

اسراء صالح اٌوب حمادي

بٌداء خلٌل ابراهٌم عماش

رسل اٌاد فاضل عباس

شرٌف عبدهللا صالح عبدهللا

سامً حسٌن محمود مال هللا

سالم سامً محسن علً

مٌثم نوري خلف كرٌد

اٌمان ابراهٌم علً معروف

محمود سلٌمان ابراهٌم حرٌمص

اسد خمٌس محمود حمٌد

احمد مقداد اسود بنٌان

سوران نجم الدٌن مٌرزالدٌن قادر

فاطمة محمد صالح عٌسى

صباح مهدي صالح حسٌن

ٌقٌن خمٌس ضاري خلف

زهراء احمد جبار زٌنل

علً عبد هللا لعٌبً ناصر

برهان كرٌم شكور عبدهللا

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر4517/01/1989

موظف فً مجلس محافظة صالح 

الدٌن والمباشرة بعد آخر شهادة 

18/9/2016فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.9692.93562.2213041431ً

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس77.8790.3262.575338837ًالذكر4625/06/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.20893.53765.2806555134ًالذكر4712/05/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.24493.78962.0568923832ًالذكر4812/04/1990

انثى4902/11/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

17/4/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.91288.7559.305183123ً

انثى5019/04/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

30/12/2013شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.08692.93553.6524786440ً

ذكر5125/02/1992

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/1/2017

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.90494.16356.9375958522ً

ذكر5206/12/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/10/2014شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.33692.94754.6326755925ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.63693.53754.6327724133ًالانثى5325/09/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.01490.22764.3438859241ًالذكر5411/09/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.83985.77558.1703300134ًالذكر5517/11/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.94191.30958.1770958235ًالذكر5614/11/1994

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس63.5486.6852.5370535331ًالذكر5722/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.34693.78862.1372207732ًالانثى5817/12/1996

ذكر5929/01/1993

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/8/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.2885.6959.4117843446ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.49890.79654.0446396534ًالذكر6001/04/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.74893.56853.923918625ًالذكر6101/01/1990

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.87492.9650.3241368339ًالذكر6203/06/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.896.35962.8954384148ًالذكر6302/07/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.54693.53755.3467109335ًالذكر6414/12/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى108/08/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---95.19395.19373.798256972.358775

ذكر219/06/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/12/2011شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---73.1976.5166.127848978371.18949428

لوجٌن عارف علً مصطفى

عامر بدر احمد مخلف

عبدالكرٌم محمد احمد حٌود

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم االقتصاد\كلٌة االدارة واالقتصاد\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اٌات محسن خلف حسن

عبدهللا جاسم حسٌن عبدهللا

عبدهللا محمد حمزه سلمان

سعد عبدالجلٌل مصلح حمٌد

عمر علً صالح حسٌن

احمد علً عبدهللا حسن

منتصر سهٌل نجم عبد

حنٌن باسم ذٌاب احمد

اٌمن محمد جاسم العبد عبدهللا

وسام اسماعٌل خضٌر خلف

عبدهللا اسماعٌل حمد سلٌمان

عمر بداع دعجٌل صاٌل

بهاء جاسم حمٌد مهدي

حٌدر رعد مجٌد سعٌد

رشٌد حمٌد بدر عبد

انوار غازي نعمان قدوري

انوار محمود غفوري ناصر

عمر رٌاض هادي محمد

وسام سالم محمد جاسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد88.54592.618الذكر329/02/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

ذكر401/01/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/12/2008شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن74.33882.4863.6487588168.8541306

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن92.61892.61873.15455266.80815الانثى512/12/1988

nonoمرشح حسب الخطة---73.13390.49858.689115328365.98238073الانثى610/01/1990

nonoغٌر مرشح---69.68375.15863.778423177165.94489622الذكر725/09/1983

ذكر808/12/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/11/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---73.89482.14163.453473466162.71743142

nonoغٌر مرشح---74.75890.49859.993175226762.09522265الانثى915/02/1991

nonoغٌر مرشح---70.5590.49856.616261967261.23138337الذكر1019/12/1990

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن73.17990.49858.726030256761.20822117الانثى1129/12/1991

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس80.67994.74862.745318885460.12172321ًالذكر1218/07/1978

ذكر1320/09/1989

موظف فً مجلس محافظة صالح 

الدٌن والمباشرة بعد آخر شهادة 

24/10/2012فً 

nonoغٌر مرشح---67.94682.14158.345869866058.8421089

ذكر1423/03/1980

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/11/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن73.25295.19356.788518165556.25196271

ذكر1527/08/1988

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/2/2012

noعلى نفقته الخاصةnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة64.75282.14155.603151995053.9222064

nonoغٌر مرشح---66.266291.95752.597629745453.01834082الذكر1620/04/1990

nonoغٌر مرشح---66.58592.61852.592286415051.81460049الذكر1713/11/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن59.74885.77749.764517875651.63516251الذكر1801/07/1966

ذكر1901/07/1978

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/1/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.3485.0161.4711016443ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.62395.19355.5256380233ًالذكر2006/09/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.75594.74847.2501127745ًالذكر2123/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.2491.42866.3321595124ًالذكر2207/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.1194.74856.0810736949ًالانثى2318/06/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.84191.42859.63917768ًالذكر2421/06/1991

ذكر2510/03/1990

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/5/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.4691.1860.2446885332ً

انثى2611/10/1966

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/8/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.89891.95752.3053774848ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس71.28894.74855.4417914543ًالذكر2706/07/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.06390.49857.8304420431ًالذكر2803/02/1991

هشام عطا هللا علً سبتً

نادٌة سلمان لطٌف حسٌن

ٌوسف ابراهٌم ناٌف طعمة

خالد عبدالرحمن براك عبدهللا

قحطان حسٌن سلمان عالوي

محمود علً حمد شوٌش

وسام محمد حسٌن علً

مؤٌد نوري جواد حسون

رؤٌا محمد حمد ناصر

عبد هللا لطٌف مزبان خلف

احمد شاكر محمود مراد

بدٌع سلمان عبد جاسم

االمٌن هارون رشٌد بهلول

شاكر محمود فرحان عطٌة

نؤاس خالد خلٌل حمود

خلٌل رفعات عبد هللا ردٌنً

عمر ولٌد كمال الدٌن علً

منسً عبدهللا محمد جزاع

بان باسم سلطان مهدي

معاد حسٌن حمٌد عبدالرحمن

اضواء فؤاد عبد الرزاق عبد الوهاب

سعٌد شاكر حمٌد حسٌن

علً محمد عبدالحافظ مبارك

ٌاسر محمد مصطفى زٌدان

رٌم سعٌد شهاب احمد

جواهر محمد حسن علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2923/03/1987

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/10/2014فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.28290.49845.1662148217ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد90.72790.727الذكر110/10/1995 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

انثى216/11/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/2/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---85.67986.7570.802458936067.56172125

nonoمرشح حسب الخطة---88.86190.72771.18689025064.83082314الذكر313/04/1988

nonoمرشح حسب الخطة---87.56790.72770.15026185064.10518326الذكر421/09/1995

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن82.95990.72766.458775215262.12114265الذكر505/08/1996

nonoغٌر مرشح---78.57491.96562.363012865259.254109الذكر620/08/1994

nonoغٌر مرشح---78.87590.72763.187067045059.23094693الانثى731/01/1997

nonoغٌر مرشح---79.01791.96562.714615365058.90023075الذكر822/09/1995

nonoغٌر مرشح---78.190.72762.566211555058.79634808الذكر921/01/1997

nonoغٌر مرشح---73.49291.96558.329505195256.43065363الانثى1011/01/1996

nonoغٌر مرشح---74.1591.96558.851749995056.19622499الذكر1117/07/1994

ذكر1217/12/1973

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/9/2000

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.3477.756.594330765054.61603153

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.96891.96562.6757247919ًالذكر1328/08/1991

ذكر1413/03/1990

موظف فً وزارة المالٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/1/2017

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.01288.57652.1369414719ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.6194.0250.512210723ًالانثى1507/03/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.4389.3765.9152934438ًالذكر1601/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.67491.96570.3792323438ًالذكر1721/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.37190.72769.9932454421ًالذكر1805/03/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.45394.48257.2346752517ًالذكر1905/02/1994

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس63.67588.05552.0751295426ًالذكر2029/09/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.99291.96559.5200328437ًالانثى2128/06/1993

ذكر2223/10/1985

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

28/9/2009فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.33493.8154.2879824621ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.98490.72766.478802823ًالذكر2327/04/1991

علً اسماعٌل شبٌب حمود

مؤٌد مهدي موسى احمد

مصطفى خمٌس سلمان اسعد

عمار فرحان محمد حسٌن

ٌاسٌن عباس داود حسن

كرار عاٌد حسٌن علً

محمود جاسم محمد مطلك

عبٌر كفاح سامً شوقً

نور الهدى رافد خالد ابراهٌم

هٌثم رمضان املح تاٌه

ضٌاء حمدي عبدهللا محمود

مصطفى غازي سلمان ضٌدان

معد محمد خلف صالح

انوار عادل عباس محمد

مصطفى بدر عماش حسٌن

حاتم ناٌف زبن انغٌمش

نوار قٌس عبد الكرٌم موسى

نور سعد حازم عبدالكرٌم

مروان جاسم محمد احمد

زهٌر علً لطٌف جاسم

القبول العامقناة القبول

االسم

محمد عدنان عبدهللا حمٌد

نور احمد مهدي احمد

ماجد حمٌدي خلف ربٌع

احمد فرمان شوقً لطٌف

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم المحاسبة\كلٌة االدارة واالقتصاد\جامعة تكرٌت\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2407/10/1989

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/10/2012فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.15785.0157.1268867531ً

انثى2510/08/1966

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/9/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.56689.70252.1306641230ً

ذكر2611/09/1979

موظف فً االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقً والمباشرة بعد 

17/5/2009آخر شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس59.1894.8845.9817622317ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.04788.57666.8262144133ًالانثى2724/06/1991

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس61.31690.72749.1204843418ًالذكر2805/05/1996

ذكر2926/04/1983

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

3/12/2007فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس75.03487.17961.7929463731ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.33294.45360.269762221ًالذكر3005/12/1987

انثى3103/05/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/8/2013شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس57.56892.15345.6270113411ً

انثى3212/03/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/4/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس86.24386.75871.263947436ً

ذكر3317/07/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/12/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.742293.706946.8127116611ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.6991.96561.6613952318ًالذكر3428/08/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.48190.72764.4736398432ًالانثى3521/10/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.4791.96554.3436186323ًالانثى3630/10/1995

ذكر3726/04/1983

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/2/2009

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.29895.11156.0816705726ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر107/09/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

31/1/2018شهادة فً 

82.972no54.574.4304---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.81no52.574.417الذكر220/08/1990

nonoمرشح حسب الخطة---81.05582.51857.573.9885الانثى324/08/1993

القبول العامقناة القبول

االسم

وسام عونً صالح قدوري

محمد خلٌل ابراهٌم علً

هدٌل جاسم محمد احمد

راضً مطران علٌوي حلو

رغد عبد الخالق شامل محمد

اٌات عبدالفتاح ٌاسٌن جاسم

جالل علً حسٌن صالح

\مكان التقدٌم دكتوراه\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

محمد جاسم محمد حسٌن

خالد خضٌر عٌاش جاسم

خلف خضر علً عزٌز

شهالء هالل شبٌب جعاطه

رنا ولٌد خالد صالح

سعد عبدالواحد صالح ابراهٌم

فهد دحام حسن خلف

ماجده احمد عبد خمٌس

هانً فرهود عبد الكرٌم حسٌن

ندى خلف محٌمٌد خلف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر426/01/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/1/2016شهادة فً 

78.26no5470.982مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

انثى509/02/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/1/2005شهادة فً 

74.305no5067.0135غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.277no39.5ًالذكر625/01/1995

ذكر706/03/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2011شهادة فً 

76.612no28.5ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر814/10/1978

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/9/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس7579.37728.5ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس76.643no36ًالانثى907/09/1988

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر113/01/1995

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---86.49686.49671.62478.573.6868

ذكر201/05/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.51882.51870.629560.567.59065

nonoمرشح حسب الخطة---82.05482.05470.513557.566.60945الذكر317/11/1984

nonoغٌر مرشح---78.77384.38866.3663551851.561.90644863الذكر427/11/1995

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن76.02984.38864.054531653.560.88817212الذكر528/04/1995

nonoغٌر مرشح---71.06684.38859.873197636059.91123834الذكر620/05/1994

ذكر701/07/1966

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/9/1992شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن71.08591.57256.5849703556.556.55947925

ذكر824/01/1965

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/9/2001شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء59.86286.25349.666901695049.76683118

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.4183.28559.022668725.5ًالذكر913/09/1984

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.62581.67160.8937516842ًالذكر1027/05/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.52484.38861.9440658435.5ًالذكر1101/01/1996

ذكر1201/05/1992

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/3/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس70.539780.454761.4730724335ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.751883.461456.6775739533.5ًالذكر1315/04/1995

عبد الحكٌم احمد جمعه لطف هللا

علً محمد ناصر حسٌن

اٌمن حسون الطٌف ابراهٌم

علً محمد محمود شكر

علً اصغر حمٌد ابراهٌم

عمر جمعه غنً هذال

حامد سعدي حسٌن علً

صالح ناٌف عبدالحلٌم محمود

طه ٌوسف كرٌم احمد

حسن عبدالرزاق عبدهللا ابراهٌم

رعد عبدالمجٌد حسٌن عبد

ثائر سعدون عباس احمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

احمد طه احمد عبد

عمر فاضل ٌحٌى حسن

اسراء هاشم محمد عباس

علً قٌس محمود صالح

سٌف الدٌن واثق فؤاد توفٌق

مٌثاق صادق هادي موسى

صفا مندٌل عجاج نزال

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1408/10/1981

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/1/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.80787.72458.0595768227ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.28184.38854.9993275933.5ًالذكر1501/01/1997

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.42282.05457.9394203531.5ًالذكر1601/08/1976

nonoتنحٌةسجٌن سٌاسًلم ٌجتاز التنافس66.53379.8458.2997079234ًالذكر1701/07/1974

انثى1812/11/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/12/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.48884.44967.7767975747.5ً

ذكر1915/02/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/12/2011شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.8286.8855.9858471531ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.20786.49658.9637690542ًالانثى2004/01/1992

ذكر2125/05/1981

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/4/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.86887.72450.7298699124ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.82384.82371.2057531ًالذكر2222/08/1977

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.09882.51861.7107260449ًالذكر2306/02/1989

ذكر2401/05/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/6/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.51878.97854.3257888446.5ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.2883.4663.9194488448.5ًالذكر2518/06/1995

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس62.1775.18256.888832922.5ًالذكر2601/01/1983

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.6382.05460.6962305934ًالذكر2721/04/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.86986.49650.4032701622ًالانثى2812/08/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.5283.13855.7843638333.5ًالذكر2927/04/1987

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس60.62483.4751.4708436634ًالذكر3001/07/1977

ذكر3101/01/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/1/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.0678.30560.4732721441.5ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس62.36282.14553.5489880422.5ًالذكر3209/05/1986

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.09977.12157.5821727539ًالانثى3307/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.72380.454758.1469415328.5ًالذكر3401/06/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---86.91686.91671.7296168.5103الانثى124/08/1994

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد91.1691.16الانثى214/06/1992 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

انثى302/02/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/1/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---78.16988.23663.83766235661.48636361

القبول العام

االسم

امال عوض عدنان جاسم

شٌماء فاٌق رشٌد لطٌف

اورا س حمد محمد الطٌف

صالح كرٌم منصور رجب

صابرٌن مطلق عبادي هبش

انمار مدب عواد عبد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التارٌخ االسالمً\قسم التارٌخ\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

نزهان خلف محمد خلف

بشٌر فاضل فٌزي حسٌن

اسماء فواز علً نصٌف

صفاء ٌاسر جبار جباله

ماهر عبدهللا خلٌل علً

حازم محمد خلف عاكوب

بٌداء رعد عبدالكرٌم طه

نجاح سعدي علً عبد

نهاد احمد سحاب مطر

محمود جمعة محمد صالح

محمد محمود محمد خلف

رٌاض احمد محمد احمد

خالد حمادي دروٌش عبد

ٌاسر رٌاض رجب محمد

فرحان عالوي مصطفى عللو

ابراهٌم عبدهللا خطاب عمر

دالٌا عدنان سلطان حنتوش

اثٌر طارق عبد سلمان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى430/06/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/11/2013شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء77.21682.41966.147567625061.30329734

انثى514/07/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

23/1/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---75.8389.8861.141523145559.2990662

nonoغٌر مرشح---66.11973.71761.376257595258.56338031الانثى625/09/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن65.87889.28553.361475145052.3530326الانثى701/08/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.53486.15956.0749947945ًالانثى820/01/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.88290.64160.0274140947ًالانثى913/01/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.33991.08759.391341539ًالانثى1007/01/1991

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---87.66891.1670.001686276869.40118039الانثى123/07/1994

nonoمرشح حسب الخطة---80.78291.1664.503310447768.25231731الانثى218/06/1996

nonoمرشح حسب الخطة---76.5986.2463.552648426162.7868539الانثى319/01/1994

انثى415/08/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/1/1999شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---67.93787.61255.755765327862.42903572

انثى501/01/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

13/5/2008شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---76.33889.82261.578543786161.40498064

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---77.71679.54268.281178725564.29682511الانثى104/10/1992

انثى204/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/8/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.08986.08971.5222528ً

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد92.21392.213الانثى311/11/1995 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس83.473983.473970.86847531ًالانثى418/03/1979

انثى529/09/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/1/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس89.61489.61472.403536.5ً

سندس سٌف الدٌن صالح محمد

رغد ومٌض فارس صعب

القبول العامقناة القبول

االسم

رشا ذنون طٌب ٌاس

حلى رعد عبدهللا حسٌن

زمن رائد غازي علً

فرقد طارق شهاب احمد

روان ثاٌر محمود حسن

نضال مناع غزال مضحً

سهاد فاروق ابراهٌم علً

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الرٌاضٌات\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات \

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التارٌخ الحدٌث\قسم التارٌخ\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اٌالف حمٌد مخلف طعمه

نادرة هٌالن ٌعقوب ٌوسف

ابتهال زاحم عواد سهٌل

سهى مخلف علً حمودي

فاطمه محمد عبدهللا جاسم

منال خلف جاسم خلٌل

براء اركان ٌاسٌن خلف

منار عطاهللا محسن عبدهللا

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---83.5787.03568.90192156467.43134505الانثى107/10/1996

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن77.5381.6566.859536135061.80167529الانثى209/11/1982

nonoمرشح حسب الخطة---67.2388.7554.683556345855.67848944الانثى314/10/1978

nonoمرشح حسب الخطة---65.3187.8753.490354225152.74324795الانثى427/06/1993

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد88.72788.727الانثى116/11/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---72.4884175.2385266.294508076265.00615565الانثى213/02/1992

nonoمرشح حسب الخطة---83.9193.72665.740959455061.01867161الانثى324/10/1996

انثى410/12/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/11/2011شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.4988.10258.4447912157.558.16135385

nonoمرشح حسب الخطة---70.37888.34957.4240396758.557.74682777الانثى515/01/1996

nonoغٌر مرشح---69.10288.72756.216295925154.65140715الانثى630/01/1997

noعلى نفقته الخاصةnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة63.91188.34952.147372755051.50316092الانثى704/02/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.04186.30254.7718198437ًالانثى804/05/1996

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس61.1983.8851.7722258ًالذكر901/12/1994

انثى1022/01/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/5/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.80787.82149.8216017441ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.50281.92859.7920120628.5ًالانثى1126/10/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.053761.426461.7681070315ًالانثى1230/11/1989

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---88.7490.32971.305437515967.61380626الانثى112/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.80988.26353.7323107318ًالانثى208/12/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.17393.61246.3987065710ًالانثى321/05/1991

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت االسم

القبول العام

االسم

حنان عبداللطٌف حازم لطٌف

اٌات عامر راضً امٌن

نهى مخلف علً حمودي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\فرع االدب\قسم اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

ظالل صكبان علوان محمد

اٌه لفته سالم مصلح

سوزان عماد كاظم مهدي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة\قسم اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

هند ماجد عبدالكرٌم غانم

شهد مشعان عبٌد حسٌن

االء باسم حمٌد عباس

كفاح متعب نصٌف هندي

االء عادل سعدي محمود

حسٌن حسن مجبل حسن

القبول العامقناة القبول

االسم

شهد محمود خلف صالح

مهى نزهان خورشٌد حسٌن

االء حسٌن علً ابراهٌم

االسم

نور جالل خلٌل عثمان

منٌبه ستار نامق توفٌق

همسه جاسم محمد ٌونس

اسراء سرحان علً احمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الكٌمٌاء\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات \

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علم النفس التربوي\قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد92.13892.138الانثى122/01/1995 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

انثى229/06/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---91.64191.64172.910255868.437175

nonoمرشح حسب الخطة---86.09888.43170.205392455766.24377471الانثى304/12/1994

nonoمرشح حسب الخطة---89.09589.09572.273755065.591625الانثى401/01/1996

nonoغٌر مرشح---91.9994.47971.680276075065.17619325الانثى501/05/1996

nonoغٌر مرشح---89.76992.13871.156678365064.80967485الانثى614/01/1997

nonoغٌر مرشح---84.72394.47966.017697895061.21238853الانثى708/06/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.12389.09560.9396814826ًالانثى807/07/1994

انثى903/09/1978

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/5/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.3488.6758.0628109839ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.16690.32957.9876966819ًالانثى1002/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.68587.06764.857715622ًالانثى1113/12/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.29491.64166.2693157429ًالانثى1225/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.24391.54263.889265877ًالانثى1321/11/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.94489.09562.4168743533ًالانثى1428/04/1995

انثى1516/10/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/1/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.04889.50154.2185647315ً

انثى1628/01/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/10/1996شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.38793.84859.793941232ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.84289.09570.4461192835ًالانثى1715/01/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.30891.64159.119988430ًالانثى1803/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.76491.77263.3986995226ًالانثى1927/04/1993

انثى2009/09/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/12/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.590.7670.0790546545ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.5194.47968.9685969641ًالانثى2127/09/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.96687.99365.4303417331ًالانثى2225/01/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---75.305no6572.2135الانثى101/12/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.7noًالذكر215/06/1983

3عدد المقاعد

القبول العامقناة القبول

االسم

رغده هٌثم شمس خضر

رائد محمد عبود خاطر

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االدب\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

غاده حسٌب مجٌد مهوس

عبٌر صفاء لطٌف عمر

نور اكرم ثابت نعمان

سوما كرٌم محمد كرٌم

صفٌه محمد خضر حمٌد

\مكان التقدٌم دكتوراه\االدب\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات \

هبه قحطان حاتم طاٌس

مٌس اركان خالد محمد

مٌالد قحطان عبدالستار طه

امال محمد علً بطاح

نسٌبه اسماعٌل ابراهٌم سمٌر

زٌنه علً حسٌن علً

رٌم عدنان حمد فاضل

روٌده جاسم محمد معروف

هاله هاشم مزهر خضٌر

شٌماء اكرم محمد رشٌد

اٌات محمد احمد محمد

روٌدة جمعة عبدهللا ٌاسٌن

هاجر ناصر تركً صلٌبً

نوره مازن شاكر صالح

مها نعمان زٌد مذري

رفقه سامً صالح محمد

ازٌن خلٌل محمود حامد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد87.72287.722الانثى101/09/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---78.35687.72264.250544426564.4753811الانثى228/09/1995

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة77.67787.72263.693776346664.38564344الانثى325/04/1994

nonoمرشح حسب الخطة---77.57887.72263.612598086062.52881866الانثى410/06/1996

nonoمرشح حسب الخطة---77.78287.72263.77987455862.04591215الانثى501/05/1996

nonoغٌر مرشح---68.59586.16956.951347227161.16594306الانثى612/04/1995

انثى701/01/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/5/2007شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن58.2889.44447.149043875048.00433071

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى110/11/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

5/4/2006شهادة فً 

79.55no6374.585---مرشح حسب الخطةnono

انثى224/12/1972

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/10/2018شهادة فً 

73.777no6169.9439مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى111/06/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/11/2013شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---92.89793.89872.69122486670.68385736

nonoمرشح حسب الخطة---89.60594.05970.0335871567.569.27351101الانثى215/06/1996

nonoمرشح حسب الخطة---87.05394.40667.868900066165.80823005الانثى314/06/1995

انثى410/01/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/5/2017شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---84.249685.287270.454102395064.31787167

انثى501/05/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/4/2005شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن65.3978.7857.849150175055.49440512

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.9488.14355.5246458ًالذكر601/01/1985

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.06893.2862.9350960533ًالانثى718/06/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.43588.79455.6445744938ًالانثى825/05/1995

شٌماء جبوري فلٌح ٌاسٌن

حسن علً عبدهللا محمد

فاطمه لٌث عبدالرزاق طه

نور سعود شهاب احمد

القبول العام

االسم

ساره عبد الغنً طلفاح عبود

ورده مٌزر ثامر شكور

انعام جاسم محمد حسٌن

ساره حسام سامً محمد

االسم

مرٌم علً عجٌل عطوان

لٌلى حسن مالً عبدهللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اللغة\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

رنٌن بشار احمد جواد

انعام صالح مهدي صخر

\مكان التقدٌم دكتوراه\اللغة\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

سجى حكمت حسن مهٌد ي

اسماء علً عبدهللا محمد

لٌلى غازي فٌصل عبد

حفصه عامر راضً امٌن

عزه حمٌد حسن فلٌح

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى123/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/1/2019شهادة فً 

87.725no6881.8075---مرشح حسب الخطةnono

انثى221/01/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/6/2009شهادة فً 

83.027no6778.2189---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.675no6277.1725الانثى317/01/1995

nonoغٌر مرشح---80.083no6776.1581الانثى425/04/1975

nonoغٌر مرشح---80.002no6374.9014الانثى529/01/1995

انثى606/01/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/2/2014شهادة فً 

83.5no5374.35---غٌر مرشحnono

انثى701/01/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/12/2016شهادة فً 

81.944no5172.6608---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---79.438no5371.5066الانثى809/12/1988

nonoغٌر مرشح---75.869no5369.0083الانثى909/09/1986

nonoغٌر مرشح---74.725no5568.8075الانثى1013/09/1987

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن76.681.2135068.62الانثى1111/09/1991

nonoغٌر مرشح---73.467no5267.0269الانثى1212/10/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.502no43ًالانثى1330/11/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.3noًالذكر1420/07/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس76.388noًالذكر1501/07/1952

ذكر1605/04/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/9/2006شهادة فً 

80.944noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.208no48ًالانثى1725/11/1986

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.333no48ًالانثى1828/04/1993

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد80.72980.729الانثى102/12/1995 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---81.86385.69968.227684216567.25937895الانثى208/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة---78.02988.94663.3703804464.563.70926631الانثى319/10/1992

nonoمرشح حسب الخطة---76.37287.97862.4970328358.561.29792298الانثى404/04/1992

nonoغٌر مرشح---71.79780.72962.4171611658.561.24201281الانثى524/05/1996 ازل حسن علوان خلف

القبول العام

االسم

نور قتٌبه صالح شبٌب

وسن لورنس حسن فرحان

سحر موزر عباس صالح

ا ناظم صبحً احمد راٌن

معروف سبتً جمعة عماش

نورا ضامن شاكر لطٌف

رحاب سلمان كردي غضب

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم الحٌاة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

اسراء عادل محمود احمد

نور تحسٌن ذنون احمد

زٌنب كرٌم احمد جاعد

زٌنه خلٌل ابراهٌم حمود

عثمان سعد مطلك حمٌد

عبد فٌاض علً حمٌد

وهران سمٌر شهاب احمد

حنٌن فاضل عباس منصور

اكرام عبدهللا عجٌل علً

اٌه سعد ٌاسٌن لطٌف

لمى صافً عبد غنام

غاده عبد علً صالح

القبول العامقناة القبول

االسم

سناء محمد مرشد طعمه

حال حمٌد مجٌد جاسم

وسر سعد خلف محمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم الحٌاة\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---75.17192.47359.437586876360.50631081الانثى624/06/1991

انثى701/08/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/11/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---79.23790.56363.556144435260.0893011

nonoغٌر مرشح---75.18488.94661.059845485759.84189184الانثى815/10/1995

nonoغٌر مرشح---74.97490.56360.136784235658.89574896الانثى906/02/1986

nonoغٌر مرشح---70.69288.28457.7096997457.557.64678982الانثى1012/11/1988

انثى1109/04/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/12/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.49879.21668.2901231132ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.33988.21758.2685666139.5ًالانثى1230/03/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.29585.69956.9196058434.25ًالانثى1301/09/1992

انثى1402/06/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/11/2011شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.01884.58347.959854538ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.2389.6651.8761482336.5ًالانثى1520/03/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.68680.72960.581950439ًالانثى1601/12/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.22288.21754.9058661442.5ًالانثى1731/01/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى125/03/1990

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/12/2012شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---92.64392.64373.160758084.212525

nonoمرشح حسب الخطة---88.7992.57970.151139598282.70579772الانثى227/06/1994

انثى324/01/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/8/2008شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---96.26196.26174.065257080.845675

nonoغٌر مرشح---87.75793.85668.690123687278.68308658الانثى412/01/1994

nonoغٌر مرشح---81.0992.64364.037274466173.12609212الانثى515/10/1990

nonoغٌر مرشح---80.61992.57963.6954017763.571.63678124الانثى627/11/1993

nonoغٌر مرشح---77.93891.58862.0326504158.569.97285529الانثى718/10/1990

nonoغٌر مرشح---77.17992.09261.197955495065.83856884الانثى824/10/1988

nonoغٌر مرشح---71.01891.58356.526979615563.06888573الانثى928/06/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.43593.65559.1315597836.5ًالانثى1011/10/1986

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.44493.85664.5314739233ًالانثى1120/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.28783.68662.10864387ًالانثى1203/12/1979

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.95392.57967.9096846739.5ًالانثى1313/08/1996

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.29492.2950.11432241ًالذكر1420/03/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.97993.34956.54845706ًالذكر1518/04/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.41493.85654.3324890932ًالانثى1605/05/1994

لباب ابراهٌم طه ٌاسٌن

خضر عباس حسٌن احمد

خالد علً عبدهللا محمد

ٌسرى حسٌن سلوم سلطان

سحر ابراهٌم علً فحل

هدى باسم محمد حسن

رؤى عامر فاضل عباس

اثار عواد احمد خلف

شذى كرٌم عبد سالم

ندى هارون رشٌد بهلول

عروبه عبدهللا حسٌن محمود

سهر جاسم احمد عبد هللا

نداء حسٌن علً هٌال ن

اسماء حمٌد حسٌن طه

رواء عبد الرحمن حمزه محمد

مروة غزال صعو صالح

حنٌن ضٌاء ماجد سالم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم القران\كلٌة التربٌة للبنات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اروه كمال عطوان كرٌم

تبارك وائل حسن لطٌف

شوق عبدهللا عزاوي رشٌد

هٌام ناٌف مطر احمد

شٌماء عبد الطٌف احمد

حنٌن منٌف صعب احمد

هبه حمد محمد موسى

شهد بدري احمد مهٌدي

زٌنه كنعان حسٌن صبح

بشرى رؤوف ٌاسٌن محمد

اسماء عبدالرحمن براك عبدهللا

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.51782.92363.5606924223.5ًالانثى1730/04/1990

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر115/04/1987

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/9/2017

84.111no5976.5777---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.2no6176.54الانثى217/01/1993

ذكر301/07/1972

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/11/2014شهادة فً 

77.5no6272.85مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر401/03/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/3/2016شهادة فً 

81.344no5071.9408---مرشح حسب الخطةnono

ذكر510/06/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/9/2005شهادة فً 

74.914no5067.4398مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

ذكر615/10/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

23/3/2014شهادة فً 

77.027no43ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد88.70888.708الذكر110/03/1994 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

ذكر201/01/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/11/2011شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.83588.77867.361636987168.45314588

nonoمرشح حسب الخطة---90.89290.89272.7235868.3061الانثى310/01/1981

nonoمرشح حسب الخطة---74.33377.16166.750718027168.02550261الذكر401/01/1980

nonoغٌر مرشح---87.8590.370.605910856268.0241376الذكر504/06/1994

nonoغٌر مرشح---78.13288.70863.57186917165.80030837الذكر601/07/1990

nonoغٌر مرشح---82.29993.33564.662712715461.4638989الذكر715/02/1993

nonoغٌر مرشح---75.84591.1660.561184186260.99282893الانثى802/02/1996

nonoغٌر مرشح---76.00982.94564.821166155060.3748163الانثى914/03/1993

nonoغٌر مرشح---74.40693.62858.336408366560.33548585الذكر1001/07/1974

nonoغٌر مرشح---76.76590.361.69678715659.98775097الذكر1117/02/1991

nonoغٌر مرشح---69.12891.77654.94326227159.76028354الذكر1201/04/1992

nonoغٌر مرشح---75.82188.70861.691530835459.38407158الذكر1330/12/1994

مهند فاٌز مجٌد محمد

مزاحم فنر دهرب مصلح

عمر اسماعٌل جمٌل محمد

ماهر محمد خورشٌد ابراهٌم

خالد منٌف روكان مدب

محمود سمٌط حسٌن سمٌط

تهانً ماهر عبدهللا ٌوسف

زٌنب محمود ابراهٌم خلف

عبد ابراهٌم خلف عطٌة

القبول العام

االسم

كمال احمود عبطان عرٌعر

قصً حسٌن محمد حسن

فٌان فخرالدٌن حمٌد كرٌم

محمد علً محمد سلٌمان

نظٌر بهجت فاضل محمد

كامران محمد علً خلٌفة

عمر سبتً حسن جاسم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\فرع التارٌخ االسالمً\قسم التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

القبول العامقناة القبول

االسم

ٌونس محمد رسول احمد

سلمى نافع عبدهللا حمادي

فرحان نزال عٌسى خلف

مروه عبدالرحمن حمٌد علً

\مكان التقدٌم دكتوراه\فرع التارٌخ االسالمً\قسم التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---71.06289.42257.499569926158.54969894الذكر1401/07/1991

nonoغٌر مرشح---71.17691.77656.571022325856.99971562الذكر1519/03/1993

nonoغٌر مرشح---67.2981.62258.043004285456.83010299الانثى1614/10/1994

nonoغٌر مرشح---70.4489.82256.820883755656.57461862الانثى1723/11/1995

ذكر1815/10/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/2/2017شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---65.4387.41953.780714636356.54650024

nonoغٌر مرشح---70.52188.70857.379201625356.06544113الذكر1903/12/1991

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.56777.16154.388908545855.47223598الذكر2001/07/1970

nonoغٌر مرشح---69.01990.59955.345126275454.94158839الانثى2125/01/1993

ذكر2223/02/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/1/2014شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن60.85583.30251.740484056254.81833884

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن59.04890.59947.349556156953.84468931الذكر2310/07/1980

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.30190.06651.7718502749ًالانثى2401/07/1973

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.39790.06645.4079569547ًالذكر2501/05/1989

ذكر2601/12/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/11/2011شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.91584.36154.7032820743ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.66485.33854.0529905645ًالذكر2712/11/1983

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.16392.30857.9205762347ًالانثى2826/03/1996

ذكر2901/01/1976

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/11/2004

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.44986.33848.4611925338ً

ذكر3001/10/1976

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/11/2008

nonoتنحٌةذوي شهداء الحشدلم ٌجتاز التنافس54.40385.54345.39937759ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.14977.74451.0418548647ًالذكر3101/07/1979

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.69289.82253.7975351944ًالذكر3219/04/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/02/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/3/2016شهادة فً 

83.966no6578.2762---مرشح حسب الخطةnono

ذكر202/08/1965

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/1/2014شهادة فً 

80.611no6776.5277مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.888no5675.5216الانثى301/10/1991

nonoمرشح حسب الخطة---80.622no5974.1354الانثى424/10/1986 اسماء عبد الكرٌم مطر خلف

القبول العامقناة القبول

االسم

عامر عبدالرزاق عبدالحسٌن محمود

وسمً صوٌلح سلطان سلٌمان

اسماء حافظ احمد هذال

حسام احمد طه حمادي

محمد ناٌل عبدهللا عبدالرحٌم

هاشم صباح سلٌمان احمد

اشرف محمد ابراهٌم مهدي

\مكان التقدٌم دكتوراه\فرع التارٌخ الحدٌث\قسم التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

رافع محمد نزال محجوب

باسمه مجٌد حمٌد حمادي

محمد ابراهٌم احمد عزٌز

عامر حبٌب زٌدان خلف

قصً محمود نجم عبدهللا

رغده محمد صالح ٌوسف

افٌن خلٌل ابراهٌم سمٌن

جبار عمر رحٌم عبد

احمد علً احمد مصطفى

عبد الواحد حمٌد مجٌد طه

رجاء كوان سالم حسٌن

محمد صالح علً عبدهللا

علً حسٌن حمد محمد

صكر حاجم خزعل عبد

الهام عاصً رفعت فارس

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى519/08/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

19/4/2016شهادة فً 

80.999no5472.8993---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---76.744no5670.5208الذكر603/01/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.666no34ًالانثى712/04/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.666no45ًالانثى805/12/1987

انثى931/03/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/10/2010شهادة فً 

75.722no33ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.971no34ًالانثى1025/03/1990

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---88.62491.77670.438775457772.40714282الانثى118/06/1990

انثى217/02/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/11/2011شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.5984.36169.597844356367.61849105

nonoمرشح حسب الخطة---84.94591.1667.82740846466.67918588الانثى317/10/1995

nonoغٌر مرشح---84.80389.87168.381153025965.56680712الذكر410/02/1976

nonoغٌر مرشح---80.54590.48864.642151336063.24950593الذكر528/06/1994

nonoغٌر مرشح---65.24676.07259.19587276962.13711089الذكر615/08/1987

ذكر702/09/1976

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/11/2016

nonoغٌر مرشح---75.21983.75663.708398695360.49587909

nonoغٌر مرشح---75.66592.25259.9262015157.2483407الانثى812/05/1994

ذكر901/04/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/1/2008شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن63.62481.61454.884606615254.01922463

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.71686.23855.3603237834ًالذكر1008/08/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.91291.08760.6480517147ًالذكر1101/12/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.61476.07261.3442929349ًالانثى1220/08/1988

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.85292.38752.8934149943ًالذكر1315/12/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.82792.30854.487917437ًالانثى1416/11/1996

ذكر1521/11/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/2/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس61.31385.95950.9923456734ً

ذكر1602/06/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/3/2005شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.60383.37167.6409714247ً

هشام عبد هللا محمد عبد

انغام صالح اسماعٌل حسن

كوان جاسم حماده صالح

سعد دعدوش طه عزٌز

ناظم عٌدان جهاد حمد

جنان صاحب حسٌن جاسم

عادل حمد عبد صباح

برجس خمٌس ابراهٌم عبدهللا

فائز نوري احمد سمٌر

اٌمان عادل محمد صالح

شوخان امٌن احمد محً الدٌن

هبة خلف حمد صالح

موج فاٌز حمد فرحان

محمد حمٌد علً محمد

عبدالواحد حسٌن احجاب عبدالرحمن

مٌسر محمد ناٌف عسكر

لبنى ناجً محمد عبدهللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\فرع التارٌخ الحدٌث\قسم التارٌخ\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

رنا عبدالعزٌز شهاب حمٌد

هادي سرحان هادي صالح

درٌا محمد عزٌز فتاح

مٌمونه ابراهٌم محمد حمٌد

سها سلٌمان عٌسى علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر110/02/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/11/2018شهادة فً 

80.916no6877.0412---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---77.611no5069.3277الانثى201/01/1991

nonoمرشح حسب الخطة---76.027no5068.2189الانثى314/03/1993

ذكر429/12/1974

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/12/2011

79.68no31ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.583no20ًالانثى501/05/1975

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.333no23ًالانثى608/05/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.83no18ًالانثى706/12/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس73.138no25ًالذكر828/04/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.94no29ًالذكر925/07/1988

ذكر1014/12/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/2/2016شهادة فً 

76.611no22ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر120/03/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/11/2013شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---80.10587.89365.595863057066.91710414

nonoمرشح حسب الخطة---70.96884.87159.551334177263.28593392الذكر210/01/1992

nonoمرشح حسب الخطة---73.81479.51864.866890685060.40682348الانثى330/07/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.10879.51866.0040429335ًالذكر420/03/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.50879.51861.9616160633ًالذكر518/10/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.1382.48761.7545410519ًالانثى622/11/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.687.1266.4080348946ًالذكر722/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.0381.40558.7924026530ًالذكر825/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.8987.47154.9580294917ًالذكر917/03/1990

ذكر1018/03/1969

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/6/2011

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس61.9280.10554.1292728319ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.7387.1259.923776434ًالذكر1107/08/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.58292.58659.7126861842ًالذكر1225/02/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.03185.49354.2906883719ًالذكر1302/02/1992 علً خلف احمد سلٌمان

عبد هللا احمد عبد هللا احمد

شاهٌن وعد حمٌد فاضل

جمال ابراهٌم عواد علً

محمد سلٌمان محمد امٌن صدٌق

قطران صباح خلف حسٌن

حسٌن فالح ٌاسٌن طه

عبدهللا محمد حمٌد حسن

حارث سٌروان عبدهللا محمود

سحر اسماعٌل ابراهٌم موسى

جالل جبارة سلطان سعٌد

ولٌد خالد حمد حسن

اسالم احمد محمد جواد

عمر محمد صالح احمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\جغرافٌة بشرٌة\قسم الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

انس ٌحٌى اسماعٌل ابراهٌم

صونكول سعود محمد علً

فاتن غالب صالح صبحً

حمٌد اسعد سكران احمد

محمد احمد محمد خضر

عبدالرحمن حسٌن علً مسربت

القبول العامقناة القبول

االسم

علً خضٌر زٌدان خلف

ساره معد عباس شهاب

حنٌن نزار مصلح سلطان

\مكان التقدٌم دكتوراه\جغرافٌة بشرٌة\قسم الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1401/05/1962

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/4/1992شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.6985.6654.7659508520ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.19981.40558.9384546329ًالذكر1501/07/1995

انثى1618/04/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/8/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس70.12182.48760.034523435ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.76482.92357.8005926332ًالانثى1708/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.79579.51858.6986745518ًالانثى1802/03/1996

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.82879.46351.722969727ًالذكر1909/11/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.69179.11463.231418522ًالانثى2001/09/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.48792.58661.2177094339ًالذكر2123/11/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.30385.20966.3601536444ًالانثى2219/11/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.285.9961.6945516936ًالذكر2315/12/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.71385.7359.7531654326ًالانثى2404/04/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.06890.20360.3775894526ًالانثى2505/08/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر131/12/1972

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/6/2017شهادة فً 

85.444no6479.0108---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---81.472no6075.0304الذكر201/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة---79.183no5170.7281الذكر325/04/1991

nonoغٌر مرشح---77.986no5370.4902الذكر401/01/1993

nonoغٌر مرشح---77.444no5470.4108الانثى531/10/1989

nonoغٌر مرشح---75.833no5569.5831الانثى619/04/1988

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة77.605no5069.3235الذكر710/03/1990

ذكر820/06/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

18/1/2012شهادة فً 

75no5569---غٌر مرشحnono

ذكر901/01/1984

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/11/2018

72.597no5065.8179مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.972noًالذكر1028/05/1990

ذكر1101/01/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/4/2012شهادة فً 

74.138no46ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.25no44ًالذكر1215/01/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.472no45ًالذكر1309/11/1979

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.18no45ًالذكر1401/03/1993

خلف ابراهٌم عبدهللا عٌسى

بارق سلمان ٌوسف زٌدان

عبدالرحمن عبدالكرٌم ٌحٌى جاسم

رافع خضٌر ابراهٌم شالل

حسام غانم محمد حسٌن

هٌوا خلٌل محمد علً

قحطان ر حٌم حسن ز بط

احمد عبد عودة وكاع

عٌسى صالح عبد محمود

عماد احمد محمدنوري محمود

مروان ابراهٌم احمد حسن

محمد مخلف شالل مرعً

هدى برهان محمود احمد

صفاء احمد خضر محمد

هند علً هادي احمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\جغرافٌة طبٌعٌة\قسم الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

صفوان حسن خلف طعوس

ساره طالب ردٌف مهدي

غانم حمٌد غافل عزبه

االء عبد الحسن جوال ن معادي

عمر ٌوسف شراد عوده

تقى عدي حاتم محمد

كرٌم عبدهللا حامد رثٌع

علً صابر علً احمد

امٌرة عباس فاضل خلف

سارة صالح حمد صالح

اٌناس طارق محمود ٌوسف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى117/04/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/8/2017شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---88.45792.3769.996138065164.29729664

nonoمرشح حسب الخطة---76.04287.47162.477477635660.53423434الذكر222/05/1994

nonoمرشح حسب الخطة---78.03192.03861.8983935058.3288751الذكر310/02/1985

انثى408/01/1982

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

19/11/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---69.96886.89457.752547335155.72678313

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.10292.58656.173313925054.32131975الذكر502/05/1990

ذكر601/01/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/12/2013شهادة فً 

noعلى نفقته الخاصةnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة64.49782.18655.362684775053.75387934

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.48979.11460.4072564539ًالانثى708/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.84579.51857.8638255238ًالذكر809/04/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.67885.49357.3353615324ًالذكر901/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.51879.51869.879529ًالذكر1001/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.0575.46865.7479640423ًالانثى1124/07/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.51985.20963.1937309237ًالذكر1228/04/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.69287.47157.2602031933ًالذكر1301/04/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.6185.20969.9642188337ًالانثى1412/12/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.20985.20971.3022545ًالانثى1515/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.97492.58666.3426888637ًالانثى1626/08/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.7874.5966.9817006347ًالذكر1718/09/1975

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.95785.20962.7234535539ًالذكر1808/05/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.2590.20360.5239730139ًالذكر1923/04/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.25782.48764.4317412438ًالذكر2003/03/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.53674.5961.2351529737ًالانثى2101/07/1977

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس73.80685.20961.7603054140ًالانثى2215/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.03885.20961.1176487924ًالانثى2301/11/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس62.43679.00755.1219545525ًالذكر2402/07/1984

انثى2518/01/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/1/2014شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.49876.59363.6456768731ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.76385.12858.4161047629ًالذكر2625/10/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.46479.46363.7120635848ًالذكر2701/09/1975

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.60876.60869.15237ًالذكر2820/03/1984

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.03581.40562.2535752635ًالانثى2901/03/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.99186.83860.2748579532ًالذكر3009/10/1988 هادي علً كتاب درب

وعد الطٌف احمد صلطان

جاوروان حمٌد احمد كرٌم

ودعً نوري احمد محمد

حمد خلف محمد عمر

كامل عجم حمد عطٌة

سحر مجٌد بدر عبد

محمد خلف عطٌه خلف

سلمان عدنان محمود مصطفى

صالح محمد عمٌر دروٌش

اٌمان علً حمد خمٌس

دٌنا كمال عبد جمعه

الهام رشٌد ٌونس وادي

فارس عامر سرهٌد جانح

هٌثم خلف محمد دهام

سوسكه عجٌب خورشٌد فارس

هٌفاء مجٌد عبدالعوده خلف

سوزان فاروق حسٌب عبدهللا

خالد سلمان محمد عٌسى

سٌف سلٌمان محمد عبدهللا

مرٌم مؤٌد ابراهٌم بكر

عبدالكرٌم ادرٌس عبدهللا علً

صدام حسٌن عزٌز ابراهٌم

ناصر خضٌر محمود صالح

امنه مظهر سحاب مطر

االسم

مً عبد علً محمد

حمودي كامل سلٌم حمودي

خالد داود حسن محمد

نهى تركً حمد عٌال

حازم حبٌب زٌدان خلف

\مكان التقدٌم ماجستٌر\جغرافٌة طبٌعٌة\قسم الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---87.073no8385.8511الانثى102/09/1984

انثى203/08/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

16/4/2013شهادة فً 

83.212no8082.2484---مرشح حسب الخطةnono

ذكر305/08/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/7/2017شهادة فً 

83.25no7981.975---مرشح حسب الخطةnono

انثى405/01/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/1/2014شهادة فً 

78.166no8179.0162---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---84.111no6578.3777الانثى501/11/1974

ذكر623/01/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/12/2013شهادة فً 

82no6276---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---81.6no6275.72الانثى728/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.222no38ًالانثى805/06/1983

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.398no35ًالذكر901/07/1970

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.91no41ًالذكر1009/03/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.185no35ًالانثى1108/08/1989

انثى1215/11/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

14/3/2012شهادة فً 

82.915no42ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---88.13588.13572.033757272.023625الذكر122/08/1989

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد87.03587.035الذكر215/03/1993 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---78.07580.9667.737005937569.91590415الانثى311/12/1996

انثى401/07/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/11/1998شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---86.589.7369.825156026969.57760922

nonoغٌر مرشح---82.4787.03567.994991816867.99649427الانثى501/01/1996

nonoغٌر مرشح---82.55587.03568.065072746667.44555092الذكر630/08/1993

nonoغٌر مرشح---82.5589.55566.726495596766.80854691الانثى722/06/1996

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن83.24588.8667.651785676065.35624997الانثى801/01/1996 عهود ابراهٌم محمد جاسم

حسن محمود طه شهاب

شهد قٌس شاكر علً

عوفه ابراهٌم ذٌاب فدعوس

زٌنه عامر مهدي صالح

مثنى محمد حمٌد عبدهللا

مروه محمد عباس حسن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\فرع علم النفس التربوي\قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عثمان صالح كرٌم صالح

لمٌس ابراهٌم علً فحل

هند مجهول ندا محمد

ٌاسٌن دروٌش حدٌد حمد

غٌث عبدهللا حسٌن اسود

زٌنه حكمت شهاب احمد

لقاء محمد صالح مرعً حسن

لٌلى علً عثمان عمر

هبه رامً اسماعٌل مصطفى

قحطان محمد عباس دبو

عال رافع حمٌد مجٌد

منى محمد شهاب احمد

ٌونس محمد جاسم هالل

\مكان التقدٌم دكتوراه\فرع علم النفس التربوي\قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---80.6785.42467.384909635864.56943674الانثى924/03/1979

nonoغٌر مرشح---79.33588.8664.474195646163.43193695الانثى1020/04/1995

nonoغٌر مرشح---78.3887.8764.194977245762.03648407الذكر1114/07/1995

انثى1211/12/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/6/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---73.6385.1761.632814086061.14296985

nonoغٌر مرشح---74.91589.55560.555002025558.88850142الذكر1301/11/1993

nonoغٌر مرشح---71.89587.8758.883616855256.81853179الذكر1407/02/1990

nonoغٌر مرشح---70.487.3957.879208155356.4154457الذكر1505/05/1990

ذكر1601/11/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/2/2005شهادة فً 

noعلى نفقته الخاصةnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة64.0785.7453.380457786055.36632045

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.55587.03564.7671466236ًالذكر1706/01/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.84588.13555.4504994544ًالذكر1806/04/1992

ذكر1909/09/1989

موظف فً وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة والمباشرة بعد آخر 

22/7/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس71.90591.56357.2415645928ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس70.78791.56356.3515559836ًالذكر2013/09/1990

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس62.09583.5552.68413337ًالذكر2115/03/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.18587.03563.6376069347ًالذكر2229/06/1994

ذكر2323/02/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/7/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.81689.00561.5448656835ً

ذكر2417/05/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس69.36985.21458.0450687942ً

ذكر2501/09/1985

موظف فً وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة والمباشرة بعد آخر 

25/12/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.3791.56348.8549449837ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.0683.5553.50288151ًالذكر2607/10/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---89.5no5980.35الانثى115/10/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن86.611no5777.7277الانثى201/01/1983

ذكر303/11/1974

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/9/2017شهادة فً 

86.88no5276.416---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---82.833no5975.6831الذكر413/03/1985

سراب محمود كرٌم حمٌد

امال هاشم خمٌس علً

حسٌن علً صالح خضر

عمر كامل رشٌد محمود

شامل احمد فٌاض علٌوي

\مكان التقدٌم دكتوراه\مناهج وطرائق عامة\قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

فرحان احمد داثان خلٌفه

مهند خمٌس عطٌه عوٌد

مروان ماهر عاٌد فرحان

محمد لطٌف محمد زهو

ٌاسٌن اسماعٌل محمد ٌاس

حكٌم فرحان حسٌن حبٌب

عبدالرزاق احمد عبدهللا محمد

فوزي حامد عبدالحمزه امٌن

محمد اسعد طه وسمً

ٌونس غانم عبد طلب

سمٌر حسن خلف اجباره

قحطان مشحن عبدهللا سعود

زنبق محمد كرٌم محمود

شهد حكمت فهد دهش

قتٌبة كمال خلف سلٌمان

نور مالك حمادي صالح

مٌثم حدٌد رشٌد حسٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---76.889no5068.8223الذكر527/05/1990

ذكر615/11/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

9/5/2018شهادة فً 

72.833no5065.9831مرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشدnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---81.8688.8666.52621995763.66835393الذكر101/01/1990

nonoمرشح حسب الخطة---77.23587.03563.6788315761.6751817الذكر225/01/1994

nonoمرشح حسب الخطة---75.2687.03562.050479985860.83533599الذكر329/01/1993

nonoغٌر مرشح---76.93688.13562.880678395560.51647487الانثى420/07/1996

nonoغٌر مرشح---78.21590.7462.652163055159.15651413الانثى501/01/1994

nonoغٌر مرشح---74.17587.03561.155917525057.80914226الانثى625/06/1996

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن70.3587.03558.002275665055.60159297الذكر701/01/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.4881.6559.0550887923ًالانثى812/10/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.27589.55566.5042086640ًالذكر902/01/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.1990.7456.22393818ًالذكر1007/09/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.28587.8758.3840131735ًالذكر1112/05/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.02387.03563.5040409243ًالذكر1201/11/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.61588.13557.7144523333ًالانثى1330/03/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.07587.8771.3163771833ًالذكر1409/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.5292.4261.3189742539ًالانثى1501/09/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.88186.71465.2036782840ًالذكر1615/08/1980

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.9190.7453.5965764833ًالانثى1722/12/1982

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.54587.8760.2350038428ًالذكر1801/01/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس73.86990.76759.1588008930ًالانثى1921/09/1987

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر131/07/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/1/2010شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---85.24691.85267.715497746065.40084841

nonoمرشح حسب الخطة---83.68291.07566.861757216165.10323004الذكر219/09/1993

nonoمرشح حسب الخطة---79.87695.5161.78451675058.24916169الذكر324/08/1989

ذكر423/04/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/11/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن72.95995.5156.43417995054.50392593

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.48392.10254.2985528744ًالذكر501/01/1992

عبد الخالق خمٌس عباس محمد

علً خلف عبدهللا جاسم

جاسم خلف جاسم صالح

اٌاد محمد جاسم محمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\طرائق التدرٌس\قسم اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

مؤٌد ٌحٌى كرٌم نصٌف

مصطفى ٌونس ابراهٌم صالح

طٌبة كامل محمود رشٌد

صباح محمد عبدهللا صالح

شٌرٌن حمزه فتحً ٌوسف

نافع سلٌمان عبد خضر

بان هزبر مرشود حسن

اٌالف نجٌب مطلك حمٌد

ماجد محمد محمود حماد

عبد الهادي خضر صالح ابراهٌم

عمر سلمان حمٌد عبد

واثق عبدهللا حمد خضر

فاطمه عبدهللا جاسم محمد

عالء بدر حسٌن دوالب

احمد حسٌن علً محمود

ودٌان حسن علً نصٌف

امل محمد علً محمد

انوار تحسٌن محمد حمٌد

بالل محمد حمد دهام

\مكان التقدٌم ماجستٌر\مناهج وطرائق عامة\قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

خلٌل عبد جاسم عبد

محمد عوٌد حسٌن سعٌد

قائد محمود عبد شٌخ

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس71.11684.78559.7180222324ًالذكر601/11/1974

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.6489.09568.659859745ًالذكر701/01/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.6991.59653.8728035117ًالذكر808/05/1995

ذكر901/06/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/11/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.65368.81454.3505156734ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.43692.13857.4174286635ًالانثى1030/01/1997

ذكر1104/04/1961

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/5/2009

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.65795.52647.6866156423ً

انثى1218/10/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/2/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.0496.7555.2399741618ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.33791.59658.367111739ًالانثى1302/02/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.50689.09562.8727680343ًالذكر1420/09/1994

ذكر1530/08/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/1/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس59.71186.93249.2712598726ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.84293.61261.0374345834ًالذكر1602/01/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---85.49187.06770.467699877872.72738991الانثى105/05/1994

nonoمرشح حسب الخطة---87.99387.99371.998257171.698775الذكر231/10/1996

nonoمرشح حسب الخطة---86.64590.32969.622037797571.23542645الانثى330/07/1993

nonoغٌر مرشح---87.98491.59670.024298187170.31700873الانثى408/01/1997

nonoغٌر مرشح---88.77890.19971.406797256669.78475808الانثى514/03/1993

nonoغٌر مرشح---82.9391.59666.001944086866.60136086الذكر601/01/1994

nonoغٌر مرشح---77.75691.77261.802683917766.36187874الانثى708/08/1994

nonoغٌر مرشح---82.93989.09567.280010686365.99600747الانثى802/08/1995

nonoغٌر مرشح---90.05194.04270.390825755465.47357803الانثى915/03/1992

nonoغٌر مرشح---80.30691.59663.913567126463.93949698الذكر1019/09/1994

nonoغٌر مرشح---83.87689.09568.040103885263.22807271الانثى1103/01/1996

nonoغٌر مرشح---75.61489.0161.378502816662.76495197الانثى1226/03/1995

nonoغٌر مرشح---73.80778.06765.723324425562.50632709الذكر1320/01/1996

انثى1429/09/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/11/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---78.79393.24961.946960446161.66287231

انثى1501/04/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/9/1999شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن70.83292.3556.057756365054.24042945

نسرٌن جمعه مطلك مجٌت

تٌماء شاكر محمود مهدي

مختار غائب ثالج حمودي

اٌمان شهاب احمد جاسم

هٌام ٌوسف محمود ٌوسف

رٌمه صالح سلٌمان خورشٌد

اثٌر ابراهٌم وهب مصطفى

سهاد كرٌم حسٌن محمد

عذراء زكرٌا سلمان عبد

ٌسرى حاتم هلول وحٌد

خالد زكً حبٌب حسٌن

القبول العام

االسم

دالل خمٌس قاسم محمد

عمر ادٌب غانم احمد

مها مزاحم محمد مرموص

حنان فٌصل غازي محمد

اٌاد خلف رشٌد محمد

حامد شاكر محمود مراد

سالم طعمه احمد عبد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\فرع علم اللغة\قسم اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

تركً سالم عبدهللا خلف

ولٌد محمد عطٌة جنوب

اطٌاف نصراللة محمد خلف

عبدالرحمن احمد شهاب حمٌد

سحر اسماعٌل عبدالحمٌد فٌاض

حال سالم شحاذه صالح

باسم ابراهٌم رجب علً

زٌدون صالح علً حسٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.76995.68660.0798563436ًالانثى1601/10/1983

انثى1703/07/1990

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/9/2015

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.6892.10252.0761203939ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.73389.94271.511150228ًالانثى1829/06/1996

ذكر1903/05/1989
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

18/9/2013آخر شهادة فً 
nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.15287.3154.421403969ً

ذكر2001/08/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/5/2014شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس53.79592.10242.6527846616ً

ذكر2101/01/1963

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

18/9/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس75.41885.20363.1123313ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.49389.21565.2350585543ًالانثى2221/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.10891.59664.5518591637ًالانثى2301/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.79389.80162.7623556342ًالانثى2402/11/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس93.6396.1472.1021120245ًالانثى2508/12/1986

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.5585.13958.2324711631ًالانثى2618/02/1986

انثى2724/07/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/12/2006شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.33588.26363.959649347ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.73195.68663.1406696536ًالانثى2801/01/1996

ذكر2918/01/1972

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/7/2011

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.385.0653.8718492833ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.5395.3566.233050649ًالانثى3001/07/1993

ذكر3101/12/1977

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/11/2008شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.9280.7149.492049319ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.3884.8359.9173800537ًالذكر3202/04/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.79392.24263.9922917629ًالانثى3306/09/1980

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.45591.59655.2775235314ًالانثى3405/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.48291.64156.0759948141ًالانثى3530/10/1993

ذكر3609/06/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/11/2013شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.85686.18957.9888929749ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---88.5no8888.35الانثى114/06/1991

االسم

صابرٌن شاكر سلمان طوكان

انعام منذر نعمان عبد

ابو بكر سامً هاشم مجٌد

\مكان التقدٌم دكتوراه\االدب\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

عدنان لطف هللا احمد محمد

جهٌنة ظامر عبد الحمٌد محمود

وسام متعب حسن مال

عمر خلف محمد حسٌن

خدٌجه عبدالحلٌم عبدالمجٌد زٌدان

اٌه حمٌد تركً علً

سلوى سعدون مكً علً

دٌنا عباس فاضل محمد

عال حسٌن موسى نعمة

نور حمد علً احمد

رٌم اٌاد صابر علوان

رسل عمر اسعد حسن

سارة صالح جمال طه

ساره سمٌر حسٌن احمد

مخلد مزهر جبار عباس

موسى صالح موسى سبع

صادق جعفر علوان احمد

لٌلى مدلول كردي حمادي

امال محمد عبدالوهاب عبدالمجٌد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر201/01/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/4/2017شهادة فً 

89.33no5077.531---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---87.666no5276.9662الانثى301/01/1993

ذكر402/01/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/9/2013شهادة فً 

74.166no5769.0162مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.342no24ًالانثى501/03/1990

ذكر601/11/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/4/2018شهادة فً 

82.861noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.638no31ًالانثى706/10/1992

ذكر806/08/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/2/2017شهادة فً 

82.5no28ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.638no44ًالذكر914/03/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.203no37ًالانثى1022/06/1991

ذكر1104/01/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/10/2015شهادة فً 

92.3no26ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى116/02/1992

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/7/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---91.48591.48572.871258175.309875

nonoمرشح حسب الخطة---80.77694.40662.975179166864.48262541الانثى205/09/1994

nonoمرشح حسب الخطة---70.22785.14758.795431347262.75680194الذكر301/01/1991

nonoغٌر مرشح---67.88693.2853.359793317359.25185532الانثى431/01/1996

ذكر505/08/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/1/2005شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن67.63679.7259.329973415457.73098138

ذكر601/07/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/1/2008شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس70.7989.7957.117257215656.78208005ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.55191.9756.7868475328ًالذكر725/06/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.22192.00552.5429680639ًالانثى825/10/1988

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.7394.7249.5737584530ًالانثى914/01/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.52593.2853.0760398849ًالانثى1003/09/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.75694.05954.5199810948ًالانثى1108/10/1996

رؤى نصار سلٌمان صالح

لٌلى حسن عبدالواحد محمد

غادة هادي شكر قدوري

نور امٌد صبحً شاكر

ضحى عزالدٌن اسماعٌل ابراهٌم

سفٌان حسن طلب خلف

مها ثابت فهمً خضٌر

ٌوسف كمال محمد علً

احمد حسن احمد حسن

محمد حسن محمد صالح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االدب\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

كوثر خمٌس دلٌان مجرن

ناظم حسٌن جاسم حنده

رنا منذر خضٌر خلف

احمد قاسم محمد حوران

ومٌض محمد شوٌش سعٌد

ضحى منٌر طه علوان

رٌسان مطر موسى علً

طارق حمٌد سلٌمان دروٌش

مالك مالك عباد محمد

حازم سالم ذنون سعدو

ندى عناد امٌن عواد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى1217/09/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

9/9/2007شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.74586.01255.4860686341ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.44195.56763.7428166837ًالانثى1310/08/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/07/1971

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/4/2015شهادة فً 

85.72no5476.204---مرشح حسب الخطةnono

ذكر201/01/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/10/2018شهادة فً 

84.805no5074.3635---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.055no5073.1385الذكر328/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.166no45ًالذكر401/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.472no28ًالذكر501/08/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.611no35ًالذكر601/09/1994

ذكر701/09/1973

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/10/2018شهادة فً 

79.083no39ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

ذكر801/01/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/6/2018شهادة فً 

82.388no47ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.61no38ًالذكر914/01/1993

ذكر1019/12/1981

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/4/2018

78.583no38ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.777no35ًالذكر1121/04/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.472no41ًالانثى1226/05/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.75no42ًالذكر1306/01/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.416no42ًالذكر1401/07/1976

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.916no34ًالذكر1510/01/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.222no36ًالذكر1601/06/1994

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---95.75195.75173.937757072.756425الانثى109/02/1991

nonoمرشح حسب الخطة---91.7191.9772.786149566871.35030469الذكر208/08/1994

القبول العام

االسم

دالل خالد روالند نوري

مصعب طالب عبد المهدي كامل

ابراهٌم صالح عثمان سعد

فراس حمادي محمود احمد

ٌوسف صالح حسٌن سالم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اللغة\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

عبدالمنعم صالح احمد فرحان

احمد مصطفى محمدعلً نوري

طه ابراهٌم محمد ابراهٌم

بشٌر ٌوسف ضٌف رعد

انسام ناظم جاسم محمد

سهٌل داود احمد خلف

سٌف قٌس منعم محمد

سالم دوشان بشو احمد

منذر خضر محمد اسماعٌل

سعد متعب وسمً تمران

حسن سامً خلف احمد

حامد خالد كافش خلف

\مكان التقدٌم دكتوراه\اللغة\قسم اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عادل محمد حسٌن محمد

انتصار انور عمر محمد

نبراس عزٌز ناجً احمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد94.40694.406الذكر319/09/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---87.78193.2868.997672816668.09837097الانثى421/12/1994

nonoغٌر مرشح---88.34594.40668.876178616166.51332502الذكر523/12/1991

انثى622/03/1994

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---91.9791.9772.99255066.09475

nonoغٌر مرشح---83.68794.40665.244674395863.07127207الذكر716/09/1993

nonoغٌر مرشح---79.6494.40662.089522495961.16266574الذكر823/01/1994

ذكر921/04/1989

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/7/2015

nonoغٌر مرشح---77.40389.27662.701146525660.69080257

nonoغٌر مرشح---78.29992.30861.986566965660.19059687الذكر1017/07/1995

nonoغٌر مرشح---74.58391.659.356994545959.24989618الذكر1124/10/1991

ذكر1201/07/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/9/1999شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن63.0685.6152.59480965854.21636672

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.84295.01148.0051527241ًالذكر1311/05/1980

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.0393.0856.7000225634ًالانثى1410/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.42294.40655.6825448946ًالانثى1501/03/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.13278.13269.53343ًالذكر1605/08/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.67587.65564.5463953140ًالذكر1717/02/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.83493.89853.8621028533ًالذكر1807/12/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.57794.9751.6958452430ًالذكر1907/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.16197.10359.7866893546ًالذكر2022/05/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.11592.00557.21955485ًالانثى2107/10/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.28995.01153.0096677748ًالذكر2209/01/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.5887.6564.4710125528ًالانثى2308/04/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.60593.89657.5962103843ًالذكر2423/06/1994

انثى2502/02/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/12/2013شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.97589.70466.99308113ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر116/09/1984

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/9/2017

90.444no93101.2108---مرشح حسب الخطةnono

انثى201/01/1987

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/3/2018

87.777no9198.7439---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---84.22no9296.554الذكر314/12/1987

القبول العام

االسم

عمر حسٌن محمد فرحان

نصرة عبد حسن سلٌمان

مصطفى نجاح جاسم محمد

شٌماء هٌثم ممدوح جبار

سعد حمزة علً جاسم

صابرٌن تركً عزٌز محمود

\مكان التقدٌم دكتوراه\اصول الدٌن\قسم علوم القران والتربٌة االسالمٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

محمود جواد احمد خلف

علً شرقً فهد علً

عزٌز احمد ابراهٌم علً

حمٌد محمد حمٌد حسن

سها مشعل سرحان جدي

هشام احمد عجاج جرجٌس

عجاج اسماعٌل احمد ظاهر

عبدالقادر حسٌن علً طفٌل

مردان محمد علً محمد

سا ره محمد عبدهللا حمادي

فاطمه عالوي مبارك مطر

ابراهٌم محمد عبٌد عٌسى

مثنى ضاري هدرس علً

حنٌن سعدون مجٌد علً

ٌوسف شرٌف جاسم عٌسى

ابراهٌم ندة مطر صبٌح

محمد سعد عٌال هادي

عبدالرحمن فائق شاكر ركوان

معاذ طالب عبدالمهدي كامل

ٌاسمٌن عبدالعزٌز سالم فرحان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر407/04/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/9/2018شهادة فً 

92.3no7396.51---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---92.083no7893.8581الذكر515/09/1993

انثى604/04/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2016شهادة فً 

87.91no6891.937مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة85.094no6689.3658الذكر702/01/1993

ذكر809/04/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/11/2013شهادة فً 

88.5no6086.95---غٌر مرشحnono

ذكر901/07/1978

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/11/2015

83.25no5985.975---غٌر مرشحnono

ذكر1001/07/1968

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/1/2017

82.32no7385.524ًمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاسnono

ذكر1109/07/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/7/2018شهادة فً 

83.916no5284.3412مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

انثى1226/06/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/11/2013شهادة فً 

84.361no6383.9527غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

ذكر1310/03/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/2/2016شهادة فً 

84.6no5383.12غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

ذكر1410/04/1989

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/8/2017

86.111no5282.8777---غٌر مرشحnono

ذكر1511/07/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/4/2013شهادة فً 

82.666no49ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---88.305no7693.6135الذكر101/07/1972

nonoمرشح حسب الخطة---86.472no8093.5304الانثى203/07/1992

nonoمرشح حسب الخطة---85.53no6989.571الذكر315/11/1981

nonoغٌر مرشح---85.61no6589.427الذكر417/05/1986

nonoغٌر مرشح---90.02no6189.314الذكر528/12/1972

nonoغٌر مرشح---83.138no7389.0966الذكر608/04/1989

رعد خزعل عبدالكرٌم بكر

احمد عباس عبٌد عباس

حسٌن عبدهللا علً رمضان

القبول العامقناة القبول

االسم

لقمان سطم احمد نعمة

ثرٌا صدٌق غائب سلٌمان

دانا حسام الدٌن نوري محمد

اوس ناظم صالح احمد

مها عزام حمد سلٌم

علً عجٌب كرٌم حسن

عمر علً عناد نهار

عدنان عٌسى عبدالرحٌم عبداللطٌف

\مكان التقدٌم دكتوراه\الفقه واصوله\قسم علوم القران والتربٌة االسالمٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

طه خٌر هللا علً بكر

ضحى سمٌر ٌونس محمد

احمد ابراهٌم عبد المجٌد حسن

هرٌم ٌاسٌن صدٌق محمد

كٌالن محمد فاتح جالل

عبدالباسط دهام خلف سالم

فراس حمٌد شاكر الطٌف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---84.861no6288.0027الذكر714/11/1994

nonoغٌر مرشح---85.833no6486.2831الذكر813/11/1989

انثى908/03/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

80.943no6784.7601---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---84.52no5883.564الانثى1029/07/1986

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى108/10/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/9/2015شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---93.95693.95673.4897684.2423

nonoمرشح حسب الخطة---90.64194.00870.869444968183.90861147الذكر214/04/1992

nonoمرشح حسب الخطة---88.6792.3570.175079867581.6225559الانثى325/04/1991

nonoغٌر مرشح---80.91697.67661.649615099080.15473057الذكر415/11/1993

nonoغٌر مرشح---86.0590.8668.865570667879.60589946الانثى501/01/1994

ذكر609/04/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/6/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن89.29689.29672.3246178.9268

nonoغٌر مرشح---89.03696.67368.309086377778.91636046الذكر701/01/1990

nonoغٌر مرشح---93.35494.63672.661167915777.96281753الذكر818/04/1995

nonoغٌر مرشح---88.27694.63668.708756546777.19612958الذكر927/01/1995

nonoغٌر مرشح---94.08495.86472.592601447177.114821الذكر1018/11/1977

nonoغٌر مرشح---70.75795.24654.833592029275.98351441الانثى1108/08/1988

انثى1202/07/1964

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/4/2014شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن88.48595.81268.297616226075.80833135

ذكر1301/09/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/10/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---85.9486.8570.961108235975.37277576

ذكر1401/08/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/11/2011شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة75.65196.67258.040418828173.92829317

nonoغٌر مرشح---76.34291.58860.762357237373.43365006الانثى1511/06/1991

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن74.57193.33358.591642677473.21414987الانثى1610/11/1989

nonoغٌر مرشح---78.8591.7762.673162536571.37121377الذكر1701/07/1978

nonoغٌر مرشح---86.13194.63667.039216885171.22745182الانثى1803/05/1996

nonoغٌر مرشح---83.7695.81264.650599925371.15541995الانثى1919/11/1985

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن72.40994.00856.61439796970.33007853الذكر2002/07/1991

nonoغٌر مرشح---83.05889.29667.271622385470.29013567الذكر2101/01/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن74.73595.24657.916368696068.54145808الانثى2227/12/1986

اسراء سالم عبدالجبار حسن

جمعه مصطفى علً خلف

محمد عبدالقادر حمد محمود

والء تركً صالح علً

اسامه غنام محمد بنٌان

سعد جمال حسٌن خورشٌد

ندى امٌن جاسم محمد

اسماء خلف فحل شفلح

الصف مزهر محمد صبح

نوفه حواس خورشٌد حسٌن

ساجر محسن احمد حمادة

محمود غالب علً معروف

احمد راكان حسٌن علً

ماجد فاروق محمد حسن

بٌان حسن علوان محٌمٌد

وسناء ٌونس عبدهللا مصطفى

شٌماء عٌاده محمد جاسم

نبٌل حسٌن رشٌد حمٌد

خنساء حسٌن احمد عالوي

بهاءالدٌن نوح زرنان عبدالجبار

اخالص محمد حسن صالح

د اود ا حمد د اود عبٌد

عذراء عباس فاضل محمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علوم القران والتربٌة االسالمٌة\قسم علوم القران والتربٌة االسالمٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

احمد عبدهللا خضٌر عباس

نبٌل عبد الجبار خلف دحام

شٌماء فارس سعدون سلطان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2301/07/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/1/2004شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن57.1993.6444.834663618767.48426452

noفً حال قبوله على نفقته الخاصةnoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة62.5797.0747.871819056663.31027333الذكر2412/02/1987

nonoغٌر مرشح---76.87594.63659.83490035163.18443021الذكر2522/01/1995

nonoمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد66.20191.61352.68103935056.87672751الذكر2625/12/1985

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.4791.05659.5099178534ًالانثى2710/08/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.63594.00852.0998826730ًالذكر2810/08/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.18392.2966.6536165136ًالذكر2916/03/1993

ذكر3025/07/1976

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/11/2016

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.3891.58857.6089101244ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.77691.58865.8833261142ًالذكر3101/01/1977

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.7687.6854.7602554734ًالذكر3217/10/1991

ذكر3313/01/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/3/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةسجٌن سٌاسًلم ٌجتاز التنافس70.2995.8954.2238713631ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.97594.63658.3560539937ًالانثى3423/07/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.78193.34959.5354009444ًالذكر3517/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.82893.34958.0010765341ًالذكر3619/02/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.60991.46557.04782481ًالذكر3714/10/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.77694.63655.8661437940ًالانثى3815/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.52692.57960.4616072648ًالانثى3930/07/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/07/1971

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/11/2014شهادة فً 

89.5no5980.35---مرشح حسب الخطةnono

ذكر208/12/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/9/2013شهادة فً 

86.222no6680.1554---مرشح حسب الخطةnono

ذكر326/02/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

83.416no6076.3912---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح---83.694no5875.9858الذكر422/09/1990

ذكر506/04/1973

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/10/2013

83.194no5975.9358---غٌر مرشحnono هٌوا محمدكرٌم فرج شرٌف

القبول العام

االسم

رؤوف علً احمد شرٌف

عامر مهدي صالح عباس

امجد حسٌن جاسم حنده

عبدهللا محمود حسٌن علٌان

تحسٌن كرٌم حمٌد دبٌس

اسراء فرحان جاسم محمد

نبا خلف حسن حمادة

\مكان التقدٌم دكتوراه\الفٌزٌاء\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

شاكر حسٌن طلب غالب

كرار حسٌن خلٌف نفاوه

غسان علً مهدي محمد

مٌس حمٌد حسن عبد

حسٌن عامر مذري عٌسى

اٌمن اسعد عبد محمد

مروان ثابت انور جمٌل

سعٌد ابراهٌم عٌسى علً

سراب محمد صالح عباس

غٌث نصٌف جاسم محمد

مناف هاشم ادرٌس عبدهللا

طه محمد عبدهللا احمد

ساجر مهدي صالح معجون

عبد السالم عكاب صالح معجون

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر601/01/1971

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/9/2017شهادة فً 

84.194no5675.7358---غٌر مرشحnono

ذكر714/08/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/9/2015شهادة فً 

81.083no5573.2581---غٌر مرشحnono

ذكر801/01/1975

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/7/2018

79.666no5271.3662مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoغٌر مرشح---79.926no5171.2482الذكر911/04/1991

nonoغٌر مرشح---77.444no5069.2108الذكر1011/02/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.138no45ًالذكر1101/12/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.166no36ًالانثى1223/10/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.666no38ًالانثى1318/03/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.91no39ًالذكر1428/01/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.166no43ًالذكر1521/07/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.277no38ًالانثى1622/12/1991

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر117/01/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/12/2007شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.60872.0467.602166576165.6215166

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد84.84284.842الانثى221/05/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

ذكر307/06/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/11/2015شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---78.44785.73365.362511086164.05375776

ذكر410/08/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/1/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---75.58491.72960.095620626862.46693444

nonoمرشح حسب الخطة---82.72788.33467.508000375062.25560026الذكر513/09/1993

ذكر625/10/1992

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/2/2017شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن69.3185.7157.760354986158.73224848

ذكر701/11/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/9/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن59.7882.9850.965727895552.17600952

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.5480.28366.8038713733ًالانثى818/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.7286.06757.933328835ًالانثى901/01/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.15191.72953.3906781921ًالذكر1006/01/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.99886.6854.5694123238ًالانثى1125/09/1993

شٌماء بابا حسٌن منصور

سارة مجبل علً زٌدان

حمٌد ابراهٌم حمٌد جاسم

ارٌج دحام عزٌز فلٌح

هند صابر محمد زهو

علً هانً عبدالزهرة عباس

رائد خلٌل زهو مصلح

احمد شدهان كرٌم حسٌن

خلدون جمال سلٌمان خشان

ولٌد ظاهر جرمط عبدهللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفٌزٌاء\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

قٌس عبدهللا قاسم عبدهللا

عمر عادل جدعان لهمود

عبٌر حاتم فزع محمود

كلسن طالل كمال سلٌم

عثمان عبد فهد خلف

احمد محمد خضر جرو

وداد علٌوي عداي محٌمٌد

احمد ٌاس خضٌر منصور

خالد جبٌر جمٌل مطر

جمعه اٌوب حمادي حسن

علً مهدي احمد عبدهللا

مصطفى واثق فتحً حٌدر

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.7991.72959.4643240141ًالذكر1220/06/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.52984.84270.1084587235ًالانثى1302/04/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.07786.06769.0322311741ًالانثى1420/03/1995

انثى1528/03/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/6/2013شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس61.63586.39451.0796299226ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.11688.33467.0094039240ًالذكر1612/09/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.85886.39961.2068928534ًالذكر1715/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.5186.6360.80506551ًالذكر1820/01/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.75184.84260.2228210724ًالانثى1919/09/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.87384.84264.5218732138ًالانثى2009/01/1997

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.2492.747.5519093923ًالذكر2110/08/1989

nonoتنحٌةذوي شهداء الحشدلم ٌجتاز التنافس55.15385.5246.0339235329ًالانثى2217/08/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس82.90184.84269.58135941ًالانثى2321/01/1991

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس66.27781.66357.1488270438ًالذكر2410/10/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.39384.84254.0470253728ًالانثى2513/02/1986

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.21186.06754.1866079224ًالذكر2601/12/1996

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس75.60278.97166.767438545ًالذكر2701/01/1997

ذكر2812/04/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/12/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.39382.556.8364318232ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.53286.39455.9667326728ًالانثى2903/05/1990

ذكر3008/03/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/11/2013شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.71478.7251.0862743935ً

ذكر3106/06/1967

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/3/2008شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.3688.3150.0812524145ً

ذكر3212/04/1970

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/11/2011شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس59.10873.1855.1623511928ً

انثى3318/04/1964

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/3/1992شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس61.88585.68551.5831715729ً

ذكر3421/07/1970

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/2/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.14986.48248.1563846242ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

القبول العام

االسم

حٌدر علً زٌن العابدٌن ولً

خدٌجه احمد محمد حسٌن

عصام كرٌم ٌوسف صالح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الرٌاضٌات\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

علً حسٌن عبدهللا بكر

مصطفى ٌوسف علً مصلح

ابراهٌم صالح علً عبدهللا

فاتن سالم حمزة عثمان

عمر حجوب عبٌد غالب

زٌاد عثمان مصطفى احمد

عبٌر خلٌل ابراهٌم احمد

معتز تركً صالح احمد

رفٌده موسى مصطاف احمد

جنار نوري محمد حسن

فرحان فرج احمد محسن

اخالص محٌمٌد حواس عتٌج

اٌه اٌاد عبد محمد

سوسن فاضل احمد محمد

صادق بدر نوري محمد

عمر خطاب حسن حنده

سامر صباح مناوي عباس

نجالء محمود زٌن العابدٌن مصطفى

منذر ابراهٌم سالم حسٌن

نبا حمٌد جاسم خلف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى103/03/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---93.13393.13373.283256470.498275

انثى228/04/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة87.86187.86171.965255065.375675

nonoمرشح حسب الخطة---77.23992.2361.18278485057.82794936الانثى323/09/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس53.8886.1544.74103889ًالذكر410/10/1994

انثى501/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/4/2006شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.53591.10665.9298885637ً

ذكر601/01/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/11/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.20593.96543.1765493126ً

ذكر712/01/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

22/3/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.3381.2153.0926280621ً

nonoتنحٌة---سنة التخرج من البكلورٌوس غٌر مقبولة84.51187.35269.5015708651الانثى804/01/1995

ذكر901/04/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/1/2010شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس52.8690.4442.4387947819ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.69993.09460.3691341726ًالانثى1030/05/1990

ذكر1117/06/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/12/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس74.50383.65863.1540676732ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.77387.35258.2034844525ًالذكر1201/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.58282.7466.2785070135ًالانثى1303/04/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس80.89992.21364.0900401438ًالانثى1423/11/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.15192.21365.0819032128ًالانثى1519/07/1995

ذكر1601/08/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/3/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.80280.71657.2119351631ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.85792.2363.256562733ًالانثى1708/01/1996

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس85.0886.7970.2848634630ًالذكر1801/01/1997

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/02/1972

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/4/2017شهادة فً 

80.416no6575.7912---مرشح حسب الخطةnono

االسم

محمود مهدي صالح بلو

سمٌه هادي نامس انصٌف

ٌوسف قاسم خمٌس منصور

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم الكٌمٌاء\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

غسان مصطفى علً خلف

احمد ابراهٌم حسٌن حمادي

سماح اسعد عبد اللطٌف خلف

حنان نزار صبار عواد

سجى عبدهللا حرجان جاسم

سعدون محمدعٌد عبدالقادر علً

خوله ناظم مهدي صالح

اسماعٌل سامً مصٌخ مرزوك

كاصد حمٌد عبد اللطٌف حسن

زٌنه عبدالعزٌز خضٌر مزعل

حٌدر عبد الحسٌن مجٌد محمدعلً

نورس حسن محمد خلف

مٌس صالح عبداالمٌر مهدي

نورس نزار صبري حسن

هوازن عٌسى رزوقً ابراهٌم

حسٌن محمد بكر حسن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر228/12/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/8/2012شهادة فً 

76.083no7575.7581---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---81.055no5071.7385الانثى329/11/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.25no26ًالذكر414/02/1992

انثى501/10/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/6/2016شهادة فً 

81.342no31ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.314no38ًالذكر620/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.463no28ًالذكر707/01/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.527no32ًالذكر815/10/1994

انثى913/03/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/11/2014شهادة فً 

78.46no20ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1026/01/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/12/2017شهادة فً 

84.305no35ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

انثى1120/05/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

80.694no45ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1214/10/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

31/10/2013شهادة فً 

78.027no29ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.018no37ًالذكر1318/03/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.5noًالذكر1416/01/1993

ذكر1513/10/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

6/8/2012شهادة فً 

80.825noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.166no23ًالذكر1605/03/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.666no27ًالذكر1714/10/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.5no17ًالذكر1830/10/1993

ذكر1914/08/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/1/2017شهادة فً 

83.666no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---81.83786.30267.872403816366.41068267الذكر127/05/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن83.10488.21767.878032495363.41462274الانثى220/02/1996

nonoمرشح حسب الخطة---81.25786.30267.391374525463.37396216الانثى301/01/1997

nonoمرشح حسب الخطة---65.6878.3258.350541375055.84537896الذكر402/01/1975

االسم

مطلك سعود خلف اللجً

لمى اسما عٌل ابر اهٌم محمد

زهراء زكرٌا سلمان عبد

عثمان احمد فتحً حمدان

مصطفى ٌاسٌن خلف صالح

علً رحمن نامه شكور

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الكٌمٌاء\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

عمار سعدالدٌن محمد شفٌق عزٌز

حسام صالح دخٌل مهدي

مناف خلف محمود خلٌفة

حسام داود عبدهللا خلف

احمد قحطان عبدالستار طه

صباح احمد ناٌف شبٌب

زٌاد طارق طه حسٌن

كاظم عبدالسالم كاظم حسن

احمد فاضل خمٌس مصطفى

عفاف فاروق مولود صادق

احمد شاكر احمد حمود

بان داود صالح حمودي

عمر عدنان هاشم شرٌف

نور قاسم احمد ناٌل

غازي ابراهٌم عباس عبدالوهاب

شفاء اٌوب محمد حمٌد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.00382.19255.7941362245ًالذكر509/07/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.02285.14166.9993102731ًالذكر610/03/1993

انثى720/04/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/1/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.70374.49653.1546750422ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.9386.30271.2669777645ًالذكر819/09/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.86683.13859.484590430ًالذكر912/08/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.27286.30256.6221238930ًالانثى1004/04/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.98788.72765.0715299448ًالانثى1110/02/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.77882.91365.4948389127ًالانثى1221/09/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.10783.76363.6097908425ًالذكر1325/08/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.93488.95945.4215782232ًالذكر1409/03/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.02384.8656.2460870324ًالذكر1511/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.12877.84763.4664836732ًالانثى1605/09/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.83986.30246.3106804523ًالذكر1714/01/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.08882.19250.7171041523ًالذكر1822/11/1993

ذكر1923/06/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/5/2015شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.85982.6162.3129221334ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.20282.19261.1149344934ًالذكر2012/12/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.55293.99251.2590528630ًالذكر2116/07/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.57188.34960.0293276632ًالانثى2222/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.37586.30255.8781872130ًالذكر2315/12/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.88688.16768.543720945ًالانثى2428/05/1996

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.1no21ًالانثى126/09/1991

انثى202/07/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/2/2010شهادة فً 

81.525no13ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى315/09/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/12/2018شهادة فً 

87.25no23ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر420/09/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/6/2017شهادة فً 

83.9no13ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى502/04/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/2/2009شهادة فً 

82.194no12ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

شهد سعد دحام عبد

رشا شامل حسٌن محمد

جنان طامً شٌحان صونً

رعد عبد الرزاق حمدي غفور

رواء محمد جرجٌس احمد

امال اسماعٌل حمٌد حسن

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم الحٌاة\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اوس نجٌب مطلك حمٌد

حسام محمد عداي عسل

محمو د طارق احمد حسن

حمٌد خلٌف كعود حسٌن

مرٌم خالد امٌن علً

بسمان بدر صالح محمد

ضبٌاء سعٌد طه خلف

مروان خلف محمد عبدهللا

انس مالك خلف عبد

مقداد عبد الناصر وٌس خضر

اٌه صبري عبدهللا احمد

عمر جمٌل عبد منفً

احمد محمد ٌوسف طلب

رؤى خالد خلٌفه اسماعٌل

عمر ضٌاء حاتم ناصر

مروان عزٌز حسن نجم

سبا سعٌد داود مخلف

هدٌه سالم عبد محمد

الطٌب ٌعرب شعبان عبداللطٌف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر601/09/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/9/2017شهادة فً 

88.527no26ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.651no18ًالانثى722/09/1984

ذكر817/02/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/1/2013شهادة فً 

79.194no10ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.725no29ًالانثى921/12/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.4242no16ًالانثى1001/10/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.527no17ًالذكر1110/08/1993

ذكر1220/11/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

14/9/2009شهادة فً 

80.88no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس77.158no17ًالذكر1308/04/1990

ذكر1410/07/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/12/2017شهادة فً 

79.953no14ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى110/07/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن87.97887.97871.99455366.29615

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد84.56884.568الانثى226/06/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---83.93184.56870.606135064.424291الذكر321/10/1994

nonoمرشح حسب الخطة---80.34181.79269.198243945063.43877076الذكر425/04/1993

nonoمرشح حسب الخطة---74.24188.21760.63887435057.44721201الذكر528/01/1995

انثى605/05/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/1/2005شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء71.35387.96958.394013965055.87580977

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.605988.989563.0054395129ًالذكر701/06/1996

ذكر812/06/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

10/2/2015شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.79677.24464.4225125127ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس74.14984.56862.3771185124ًالذكر919/11/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.66984.56861.1320830323ًالانثى1019/06/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.97892.24753.8401426818ًالذكر1118/11/1996

nonoتنحٌةذوي شهداء الحشدلم ٌجتاز التنافس66.51492.43752.6065174625ًالذكر1212/04/1987

ذكر1320/02/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/6/2010شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.65984.45551.0767741519ً

محمد ابراهٌم احمد محمد

عدنان عبد الجبار مهدي ابراهٌم

ظفار صبٌح باقر حسن

محمد جاسم محمد عبدهللا

فالح حسن ٌوسف علً

محمد حسٌن محمد احمد

امٌمه هاشم صائب محمد

عمر حسٌن علً حسٌن

االسم

زٌنب كرٌم محمد هزاع

اصاله مجاز توفٌق غفار

عٌدان خلف محمد حسٌن

رامً مطلك عٌسى جاسم

صهٌب محمد جاسم عطٌة

مصعب علً جواد حسن

عبدالرحٌم حمد عٌفان عبد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم الحٌاة\كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

اٌمان موفق عزٌز خضٌر

سمٌر سرحان خلٌل فروز

ورقاء فاٌز توفٌق حسون

جٌالن احمد شكور حمٌد

مهند عماد مجٌد طه

محمد خلٌل ابراهٌم شالش

المثنى خمٌس حمٌد عبد الغفور

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.53688.78665.4879972519ًالانثى1420/11/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.35681.79265.7659366235ًالانثى1519/05/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.632585.588263.9262706126ًالانثى1623/01/1997

ذكر1701/11/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/1/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس59.63180.56351.9166746925ً

ذكر1801/01/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/5/2007شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.01682.29166.906510626ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.88888.00361.2705494826ًالانثى1925/11/1981

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.80784.56867.97809566ًالذكر2018/06/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.70988.41556.0332133522ًالذكر2101/01/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.94184.56865.5671012935ًالذكر2214/09/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.41884.56865.1271326741ًالذكر2319/01/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.56884.56866.0945588937ًالانثى2430/09/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس77.35784.6665.0261151124ًالذكر2515/04/1995

ذكر2605/07/1993

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/2/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.19885.09667.1715738937ً

انثى2705/07/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

7/12/2006شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس71.04887.74958.2456522420ً

ذكر2802/05/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

23/1/2014شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.35988.96353.8855920925ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.159388.989557.7716767911ًالذكر2901/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.08388.78656.9881209821ًالذكر3008/09/1991

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس68.63281.79259.1132034421ًالذكر3123/02/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.94182.29157.4085921625ًالانثى3224/02/1991

ذكر3301/07/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/1/2005شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.9291.8657.9208338833ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.39487.97859.2417403631ًالذكر3431/10/1990

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس62.24292.43749.2277544518ًالذكر3502/09/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.27687.97859.9635020317ًالانثى3618/10/1990

انثى3718/11/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/12/2006شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.98192.95957.4996524828ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.52184.6662.6421800731ًالانثى3828/12/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.25382.29167.1097617727ًالانثى3911/06/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس69.13382.29159.2884510543ًالانثى4023/02/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.60388.21747.866003314ًالانثى4105/07/1994

نداء معٌوف محمود عالوي

ازهار صالح حمو حسٌن

رغد صالح جاسم عرب

هدٌل سالم عبد محمد

مٌس قاسم محمد عبد اللطٌف

نور امٌر طه نجٌب

سمٌر حمٌد مهٌدي محمد

محمد محسن شرقاط علً

دعاء رٌاض احمد عبدالرزاق

ابراهٌم نوري زغٌر حسٌن

حارث حسن حدٌس جاسم

برهان عبدهللا احمد نجم

مروه حمد علً جاسم

سٌف منصور رحٌم محمد

ٌاسر شاكر عبدهللا حسن

انتصار مزاحم صالح عالوي

مصطفى نزهان مهدي غثٌث

ٌاسر امٌر صالح حماده

مروان عبدالرزاق كامل مجٌد

حزٌمه جا سم محمد شال ل

خالد محمد عبد احمد

مروان عواد جاسم محٌمد

شاكر عبد هللا محمود احمد

شاكر جاسم محمد جاسم

امنه فاضل عباس قادر

اشواق طالب عواد طراد

عال حسٌن شهاب احمد

عبد هللا احمد شوٌش مطر

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---72.58991.13557.972234916058.58056444الذكر105/02/1994

انثى230/03/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/4/2013شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---63.7279.85655.826814276558.57876999

nonoمرشح حسب الخطة---65.29791.59351.969441235954.07860886الانثى324/10/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن63.579.85655.634066325053.94384642الانثى427/01/1990

ذكر516/01/1974

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/1/2002

nonoغٌر مرشح---61.2376.8855.129300215153.89051015

ذكر624/05/1976

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/12/1996شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---62.6281.0854.271181555153.28982708

ذكر708/11/1986

موظف فً وزارة المالٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/11/2012

nonoغٌر مرشح---57.56187.2647.372716196652.96090134

nonoغٌر مرشح---63.17891.59350.282943445451.39806041الانثى821/12/1992

nonoغٌر مرشح---62.62391.13550.013022185150.30911553الانثى916/09/1993

nonoغٌر مرشح---62.39593.38349.006864975350.20480548الانثى1008/08/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.3887.2755.4493313948ًالذكر1111/11/1972

ذكر1205/08/1987

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/1/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس60.5393.2547.5882640833ً

انثى1304/05/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/12/2016

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس64.5991.59351.406744743ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.886.8755.1482560146ًالانثى1402/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.7380.60758.9449803135ًالذكر1518/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس64.64291.13551.6254695549ًالذكر1610/05/1994

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---95.4no9294.38الذكر121/03/1990

ذكر218/03/1972

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

6/2/2018شهادة فً 

83.444no9687.2108---مرشح حسب الخطةnono

القبول العام

االسم

عالء فالح مطر عوٌد

احمد برهان الدٌن عبد الرحمن مصطفى

اسٌل سفٌان انور تركً

رافت محمد مصطفى مهدي

عدي علً محمد نجم

\مكان التقدٌم دكتوراه\قانون خاص\قسم القانون\كلٌة الحقوق\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

ازهار مزهر حمد احمد

حنٌن نعمان رمٌض زٌدان

هٌام حمدان علً علو

غزوان صالح عمر شرٌف

محمد سعد كرٌم طالل

بٌداء فاروق طلفاح عبود

زٌنه فؤاد صبري حمادي

رؤٌا صباح مدد وٌردي

رسل عبدالكرٌم علً عبدهللا

محمد كرٌم خماس محمود

عدنان احمد مصطفى محمد

طه نعمه رشٌد سرحان

\مكان التقدٌم دبلوم عال\القانون االنسانً وخدمة المجتمع\قسم القانون\كلٌة الحقوق\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

حارث ارحٌم علوان جباره

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر316/02/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

6/2/2018شهادة فً 

82.888no9486.2216مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر423/08/1984

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/8/2017

95.78no5884.446---مرشح حسب الخطةnono

انثى501/12/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

80.5no90.583.5---غٌر مرشحnono

ذكر623/07/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/4/2011شهادة فً 

76.41no8478.687---غٌر مرشحnono

ذكر701/01/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

10/12/2014شهادة فً 

76.43no8378.401---غٌر مرشحnono

انثى826/11/1985

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

12/11/2013فً 

78.722no7778.2054غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

nonoغٌر مرشح---79.827no7478.0789الانثى929/09/1993

ذكر1005/07/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/8/2013شهادة فً 

77.19no7977.733---غٌر مرشحnono

ذكر1101/09/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

17/6/2015شهادة فً 

76.52no78.577.114---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن78.25no7476.975الذكر1201/07/1977

nonoغٌر مرشح---80.75no6676.325الانثى1317/09/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن81.15no6375.705الذكر1426/03/1984

nonoغٌر مرشح---79.638no64.575.0966الانثى1508/06/1986

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة79.722no5772.9054الذكر1604/05/1991

nonoغٌر مرشح---76.388no61.571.9216الذكر1701/08/1992

nonoغٌر مرشح---75no6271.1الذكر1801/01/1981

nonoغٌر مرشح---75.888no5469.3216الذكر1901/01/1992

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة76.472no50.568.6804الذكر2022/08/1994

nonoغٌر مرشح---72.75no56.567.875الذكر2119/09/1989

ذكر2210/02/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/2/2016شهادة فً 

81.66noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر2321/11/1990

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/10/2016شهادة فً 

81.88noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70no32ًالذكر2418/02/1976

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.5noًالذكر2517/03/1990

محمد جمال زعٌن رحٌم

عبدالستار احمد مجٌد موسى

كرٌم علً سالم خلف

طاهر صالح محمود حبش

عطاهللا عطٌه اسكندر حبٌب

اٌهاب سامً حسن محمد

مصطفى جاسم محمد حسٌن

قتٌبه فرحان عوٌد صبار

باسم ذهٌب خلف ٌاسٌن

عمار محمد خضٌر عٌسى

مهند ابراهٌم حسٌن طه

حنٌن وجدي اسماعٌل عبدالكرٌم

عمار ٌاسر حسون رخٌص

راوٌة عبدالواحد عبدالوهاب عباس

ولٌد عبدهللا محمود علً

ازهار محمود لهمود نهار

غزوان عبد الحمٌد شوٌش عبد الحمٌد

حسام عبد محمد ظاهر

رنا فارس جبر محمد

شٌماء طالب علً عباس

صفوان محمد احمد عمٌري

عمار مولود حاجم سلطان

مضر مشرف عزٌز حسٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.611noًالانثى2609/07/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80noًالذكر2719/06/1988

ذكر2806/03/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/2/2016شهادة فً 

99noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.444no45.5ًالانثى2917/09/1982

ذكر3004/07/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/2/2013شهادة فً 

74.84noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر120/01/1993

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/7/2017

nonoمرشح حسب الخطة---88.6689.2871.817777787973.97244444

nonoمرشح حسب الخطة---91.03391.03372.758257372.830775الانثى228/04/1992

انثى301/01/1995

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---80.60780.60770.151756468.306225

nonoغٌر مرشح---83.2591.866.155637256866.70894608الذكر409/02/1993

nonoغٌر مرشح---82.96191.13566.255694126465.57898588الانثى529/07/1995

nonoغٌر مرشح---78.11686.8764.490436636664.94330564الانثى617/03/1993

nonoغٌر مرشح---78.75886.42565.253862166464.87770351الذكر720/04/1996

nonoغٌر مرشح---80.42886.8766.39916076164.77941249الانثى822/10/1995

nonoغٌر مرشح---75.8982.3265.067009235762.64690646الذكر919/06/1995

nonoغٌر مرشح---73.444880.459664.001993645962.50139555الذكر1024/11/1992

nonoغٌر مرشح---78.86586.8765.108790585361.4761534الذكر1109/10/1986

nonoغٌر مرشح---77.9486.8764.345135845360.94159508الذكر1201/04/1996

nonoغٌر مرشح---77.7686.8764.1965327552.560.68757293الانثى1307/04/1995

nonoغٌر مرشح---79.02491.13563.111461685159.47802317الانثى1413/05/1995

nonoغٌر مرشح---73.64386.8760.797649975258.15835498الانثى1515/11/1993

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة74.35391.13559.381029945558.06672096الانثى1606/03/1995

nonoغٌر مرشح---71.71293.38356.324710325355.32729723الانثى1708/10/1991

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن65.58187.7541653.761569735453.83309881الانثى1807/11/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن62.75186.42551.991481565653.19403709الانثى1913/11/1994

ذكر2004/03/1975

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/6/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن62.1887.9150.910714945652.43750046

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.24986.8750.565501995050.39585139الذكر2101/02/1983

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.72583.90547.9843606645ًالذكر2224/04/1977

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.85487.17352.5883723844ًالذكر2312/07/1981

رنا فؤاد عواد عبد

شهد باسم غضبان ٌاسٌن

ماجد عدنان احمد محمد

ضرغام سطم غانم مجذاب

مؤٌد ابراهٌم حسٌن طه

عامر عزام حمد سلٌم

عمر ظافر احمد مندٌل

رٌم جاسم محمد حمدي

هند علً حسٌن حمد

احسان محمود عباس محمد

رٌم خالد فٌاض علً

مرٌم عٌاد حلٌم ناجً

جنان كنعان محمود جاسم

عبدالصمد مهند عبدالستار داود

غٌداء لٌث ٌاسٌن نجم

مصطفى رافع عالوي كسار

محمد قاسم ثامر عبد هللا

صالح محمد جمعة محمد

االسم

نهاد منصور ناموس خضٌر

رؤى سلمان تركً خٌران

االء داود سلوم سلطان

عاشور علً مشوط خلٌفة

مرٌم عبدالخالق احمد عوده

اٌناس خلف صالح حسٌن

عمر لطٌف كرٌم محمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قانون خاص\قسم القانون\كلٌة الحقوق\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

سٌماء عصام ممدوح علوان

مروان علً سلوم عبدهللا

عمر علً نجم عبدهللا

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.03291.13559.9233042229ًالذكر2425/12/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس83.0387.6968.1004125348ًالذكر2512/01/1971

ذكر2601/07/1973

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/9/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.3487.6950.3104818141ً

ذكر2715/11/1982
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

2/1/2014آخر شهادة فً 
nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.4787.37257.9450648949ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.93186.8761.860987642ًالانثى2819/09/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.794.5959.7183978242ًالانثى2907/01/1984

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس54.91688.72644.675960325ًالذكر3004/10/1991

ذكر3102/10/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

10/11/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس51.5683.47743.7727581238ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس8191.864.36764706ًالذكر3230/08/1994

ذكر3317/03/1979

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/8/2012شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.30786.65954.8341727730ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.35286.42568.2316216446ًالذكر3417/08/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس61.2291.848.6492265833ًالذكر3529/06/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.9486.8757.7405542841ًالانثى3620/11/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.91791.13556.6369144539ًالذكر3729/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.8788682.451464.9840094846ًالذكر3803/03/1995

ذكر3918/03/1984

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

8/7/2008فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.0585.7548.360896548ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.263787.977948.4969403541ًالذكر4001/06/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس54.51993.38342.82082332ًالذكر4128/04/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.48986.8758.1937936929ًالذكر4201/12/1996

ذكر4326/12/1970

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/6/2011

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.8688.0348.964772829ً

ذكر4401/07/1975

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/11/1993شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس64.8183.8954.8304651949ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.94591.13557.4579129241ًالذكر4509/10/1990

انثى4613/07/1982

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/4/2013

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس66.2188.4453.9846573935ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.1988.8557.0466558830ًالذكر4701/01/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.83686.8761.7825581946ًالذكر4827/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.63691.59362.5858612239ًالذكر4923/08/1993

مصطفى عبود كاظم خمٌس

مصطفى علً داود سلوم

سٌف سعد جواد جسام

رمزي جبر شغٌث حسن

زٌد ذٌاب حسٌن محسن

حسٌن دعبول خلف عمٌري

زٌنب حسون عبد العباس حسٌن

حسن خمٌس كرٌم هادي

فاطمه زٌاد جاسم محمد

حمد محمود شهاب حمد

مروان عبدالرحمن مروان فرج

رشاد عبد الوهاب صكب ظاهر

سٌف علً سلٌمان زغٌر

علً حسٌن احمد علً

صفاء عامر صاحب عبداالئمة

وسام تحسٌن ذنون احمد

عالء حامد عبد الهادي مخلف

عمار مدحت سلمان حسون

رائد سالم عجاج حسٌن

صائب محمد حماد روضان

عاصم عامر حواس صالح

مثنى شحاذه مجٌد عناك

طعمة الطٌف صالح عواد

حٌدر هادي ابراهٌم جاسم

حنٌن فٌصل عبدهللا خلف

اعتماد صبحً علوان محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى5004/06/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/7/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.2985.2971.322545ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.94189.62154.0819656130ًالانثى5108/09/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس54.4279.85647.678832932ًالذكر5205/06/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.07686.8752.073823344ًالانثى5323/09/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.51186.8748.3050839527ًالانثى5409/06/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.4893.2564.8452010748ًالانثى5514/03/1995

ذكر5631/01/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/6/2014

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس61.97193.38348.6738429249ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.3984.3761.8404477335ًالذكر5703/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.03693.04758.2931950828ًالانثى5828/06/1977

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن82no8783.5الذكر123/06/1966

ذكر209/12/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

83.305no7881.7135---مرشح حسب الخطةnono

ذكر321/05/1983

موظف فً جهاز االمن الوطنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/10/2018

87.388no6881.5716مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

nonoمرشح حسب الخطة---81.916no7579.8412الذكر401/01/1990

ذكر515/06/1982

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

17/10/2017فً 

84.27no6879.389---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح---78.58no8179.306الذكر601/01/1995

nonoغٌر مرشح---83.02790.0026978.8189الذكر706/02/1990

انثى812/02/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/10/2014شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---80.38886.447478.4716

ذكر920/10/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

19/8/2015شهادة فً 

77.9no7978.23---غٌر مرشحnono

ذكر1025/08/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

18/8/2015شهادة فً 

80.77no6977.239---غٌر مرشحnono مازن عجاج فهد سبع

محمد احمد علً محٌمٌد

فهد طه ٌاسٌن صالح

بدر احمد وهٌب طه

مصطفى شهاب احمد جاسم

اقبال نعمت دروٌش كرٌم

علً عداي مراد عبد هللا

القبول العامقناة القبول

االسم

عماد ٌاسٌن سٌد سلمان

ودٌع دخٌل ابراهٌم رمٌض

سجاد خلٌفه خزعل حاتم

اٌمان اسماعٌل خلٌل ٌاسٌن

نور كنعان ٌوسف عبد الحمٌد

نشوان احمد علً خلف

علً عماد خلٌل ذٌبان

نبال نجاة رشٌد سعٌد

\مكان التقدٌم دكتوراه\قانون عام\قسم القانون\كلٌة الحقوق\جامعة تكرٌت\الجامعات \

اٌمان امٌن محسن علً

سكاال ازاد رشٌد سعٌد

مكتوم سعٌد سنو ناٌم

نادٌه عبدهللا صالح عبدهللا

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1129/11/1988

موظف فً وزارة التخطٌط 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/12/2015

78.21no7476.947مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

انثى1231/12/1983
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

19/9/2013آخر شهادة فً 
81.99no6576.893---غٌر مرشحnono

ذكر1309/09/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

13/6/2018شهادة فً 

85.361no5776.8527---غٌر مرشحnono

ذكر1430/08/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

6/2/2018شهادة فً 

76.333no7275.0331---غٌر مرشحnono

ذكر1506/09/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/5/2018شهادة فً 

73.02no7272.714---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---75.333no6471.9331الذكر1604/09/1992

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس78.944no5070.2608ًالذكر1701/07/1959

nonoغٌر مرشح---74.305no5769.1135الذكر1807/07/1989

انثى1903/03/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/7/2013شهادة فً 

72.576no5467.0032غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس74noًالذكر2009/05/1989

ذكر2111/10/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

6/11/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.2584.928ً

ذكر2219/03/1970

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/4/1997شهادة فً 

74no40ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.3noًالذكر2301/01/1986

ذكر2411/10/1983

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

24/6/2015فً 

85.83noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر2502/12/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

12/8/2018شهادة فً 

74.28noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى2618/06/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

17/7/2011شهادة فً 

72.61no47ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

ذكر2701/12/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

13/6/2017شهادة فً 

80noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

محمد فؤاد طلب سعد هللا

عبد العزٌز حسٌن علٌوي محمد

صفاء شكر محمود شحاذه

احمد جابر حمٌد علٌوي

رنا الطٌف جاسم علوان

رائد خلٌل ابراهٌم حسٌن

وسام كامل كاٌم علً

ضامن علٌوي مطلك خلف

حارث خوام مهدي خزعل

هناء جبوري محمد ٌوسف

صفاء مظهر عباس عبد

محمد مضر ٌحٌى عبدهللا

نشوان شاكر اسماعٌل ابراهٌم

رؤى معاذ احمد حمٌد

رٌاض علً جاسم ابراهٌم

لٌث ابراهٌم علً ذرب

اسد موفق جالب حمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى108/08/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---91.59391.59372.898258576.528775

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء81.72886.8767.47240528071.23068364الذكر212/03/1997

nonoمرشح حسب الخطة---85.3186.8770.42960667270.90072462الانثى301/08/1993

ذكر414/05/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---73.4679.85664.360291527567.55220407

ذكر501/04/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/5/2015

nonoغٌر مرشح---79.3989.8364.036523717467.0255666

nonoغٌر مرشح---85.8588.8569.77426145665.64198298الذكر614/06/1994

nonoغٌر مرشح---78.05986.8764.443378996865.51036529الانثى725/12/1996

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة77.84389.45662.969849456964.77889461الذكر823/06/1994

nonoغٌر مرشح---72.93191.13558.245368647663.57175805الانثى920/02/1995

انثى1003/12/1984

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

2/3/2008فً 

nonoغٌر مرشح---74.38580.38564.864210445963.10494731

ذكر1108/08/1978

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/6/2003شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس84.3689.4368.255380745062.77876652ً

nonoغٌر مرشح---70.2480.6561.106187236662.57433106الانثى1220/03/1983

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء81.8293.2564.326313675762.12841957الذكر1330/10/1994

ذكر1403/09/1982
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

11/1/2010آخر شهادة فً 
nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن74.67785.70462.236061355961.26524295

nonoغٌر مرشح---71.657981.811761.708883385960.89621837الذكر1507/07/1992

ذكر1601/01/1980
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

1/8/2007آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.6282.2154.598589597560.71901271

nonoغٌر مرشح---73.548285.549661.372756545760.06092958الذكر1701/02/1993

ذكر1801/10/1978

موظف فً وزارة الدفاع العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/5/2008

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة69.5284.8158.365732815958.55601297

ذكر1901/01/1980

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/10/2009

nonoغٌر مرشح---74.15889.69759.877560365357.81429225

nonoغٌر مرشح---71.51891.13557.116895075957.68182655الذكر2022/03/1995

ذكر2110/07/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/10/2010شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن66.1484.8255.523446126157.16641228

فراس شرٌف جسام حسان

سٌف محمد صابر عبد العزٌز

عالء خلف حماد عكاب

قاسم ثعبان علً مهدي

رائد خلٌل غازي ضاحً

عاٌد محمد عبدهللا حسٌن

ٌعرب محمد مهدي صالح

هادى رفٌق فتاح عمر

محمد حمٌد حسن خلف

هند سمٌر خلف احمد

نور علً محمود سلطان

منتظر رٌاض مهدي ابراهٌم

االء حسٌب صابر عبدالعزٌز

مهدي جاسم حمٌد مهدي

صفاء جاسم حمٌد مهدي

علٌاء احمد خلف شكر

بهاء صباح احمد ٌاسٌن

بسام محمد عبدهللا محمد

جعفر صادق حسٌن مصطفى

سالً وعد محمد صالح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قانون عام\قسم القانون\كلٌة الحقوق\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ساره سامً صالح محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2225/07/1990

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/10/2008شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن65.02791.13551.932944666355.25306126

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن66.2189.8353.405444455453.58381112الانثى2302/02/1993

ذكر2405/01/1978
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

13/8/2006آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشح---66.4588.0754.338172765153.33672093

ذكر2522/11/1981

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/11/2014

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن58.36182.19950.09007365752.16305152

ذكر2621/01/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/5/2005شهادة فً 

noفً حال قبوله على نفقته الخاصةnoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة60.4189.8348.727124296052.108987

ذكر2706/01/1977

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/9/2017

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء65.68691.13552.45924625051.72147234

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.8686.1544.724431225447.50710186الذكر2801/01/1974

انثى2918/08/1991

موظف فً مجلس محافظة بغداد 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/8/2017

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.3889.2154.6098245746ً

ذكر3003/10/1994

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/12/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.17880.60758.4645782840ً

ذكر3102/04/1968

موظف فً وزارة المالٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/11/2000

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.00984.74657.1274476546ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.0687.8951.6393884437ًالذكر3210/04/1983

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.30291.13552.1525697349ًالذكر3301/01/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.70291.59347.5164185234ًالذكر3419/05/1991

ذكر3501/07/1968
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

24/12/2008آخر شهادة فً 
nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.3982.6861.87471335ً

ذكر3623/12/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/2/2014

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس55.3580.6548.152441140ً

ذكر3701/07/1965
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

2/1/2014آخر شهادة فً 
nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.59287.37256.4008498841ً

انثى3809/01/1989
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

22/6/2017آخر شهادة فً 
nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.785.957.1633585649ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.7883.2455.1065809732ًالذكر3928/04/1994

ذكر4027/10/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

18/9/2008شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.7282.3657.1850995639ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.7591.13557.3021787745ًالانثى4126/01/1995

هدٌر جبار كرم علً

مهند ناجً ابراهٌم رضا

عماد بندر عطوان شنافً

مٌادة ٌوسف خلف حسٌن

زهٌر جمٌل خلف عطاهللا

صالح محمد خلف حمد

عبٌده حسن فٌاض علً

خالد اسماعٌل خلٌل عٌسى

بهاء عدنان جاسم محمد

خالد جسام محمد سلٌمان

هانً خلف مهوس حمد

مهند مضحً علً حسٌن

عباس حسٌن حمٌد عباس

سمر منذر حسٌن علً

اٌهاب عبد هللا محٌمٌد خلف

صادق علً خضٌر صادق

محمد احمد حمود علوان

دالل ثامر صالح عبدالوهاب

مدب بندر عطوان شنافً

بهاء الدٌن عبد الحسٌن علٌوي لعٌبً
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى4218/03/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/7/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.1689.7768.7223270639ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.13291.03358.4508512238ًالانثى4328/03/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس71.75384.85460.2185196438ًالذكر4415/03/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس54.25886.8744.7939232845ًالذكر4501/01/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.889.8353.0747356144ًالذكر4601/05/1986

ذكر4710/05/1973

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/8/2002

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.317852.8467307736ً

ذكر4817/01/1972

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/12/1992شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.77591.13545.3425951241ً

ذكر4927/02/1979

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/7/2012

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس73.3190.8358.6831093844ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى111/09/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---92.35192.35173.087758175.461425

nonoمرشح حسب الخطة---78.19291.58262.23761157766.66632805الذكر204/03/1993

nonoمرشح حسب الخطة---75.78686.7862.612091157165.12846381الذكر310/10/1986

انثى423/09/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/2/2015

nonoغٌر مرشح---73.5287.81860.239299927564.66750994

ذكر511/06/1982

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/10/2013

nonoغٌر مرشح---68.7585.3257.476998367963.93389885

nonoغٌر مرشح---73.23696.66256.191518477561.83406293الذكر602/07/1992

ذكر713/08/1970

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/3/2006

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء60.0782.4751.436803998360.90576279

nonoغٌر مرشح---74.0792.6358.499147416660.74940319الذكر814/10/1990

ذكر904/12/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

11/7/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---74.90687.8861.34484325459.14139024

nonoغٌر مرشح---69.8192.0555.372108916457.96047624الذكر1025/11/1991

مروان صالح فرحان حمود

محمد مصطفى مسٌب صالح

نمر نجٌب احمد ابراهٌم

حسٌن وسمً جامل نصٌف

مروان ناجً علً احمد

شذى مطلب مسعود احمود

بشار ر افع نوفان فرحان

حسن رائد عبدالوهاب صالح

حٌدر مسلم حمزة عبود

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االرشاد الزراعً\قسم االقتصاد واالرشاد الزراعً\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ٌاسمٌن حاتم حسن جمعة

علً مهدي علً جاسم

ٌاسر احمد عمر العبد

ٌاسر فنٌش رجه عمر

نبٌل عبد الستار عبد الجبار جسام

نافع مدلول احمد شهاب

قٌس طه ٌاسٌن سعٌد

ورود مجٌد مهدي صالح

امنٌه صفاء محمد جاسم
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1101/01/1974

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/6/2008

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.6375.5554.371431175053.06000182

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.3691.5858.3924131946ًالانثى1212/01/1996

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى122/03/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

12/2/2018شهادة فً 

84no6879.2---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.44no6076.408الذكر205/08/1992

ذكر303/05/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

16/11/2011شهادة فً 

76.194no5268.9358---مرشح حسب الخطةnono

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس77.888no35ًالذكر410/11/1989

ذكر501/12/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/12/2016

77.19no42ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى101/01/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---96.66296.66274.16558477.11585

nonoمرشح حسب الخطة---87.97692.63869.477753978373.53442778الذكر226/03/1994

nonoمرشح حسب الخطة---84.3892.6366.641799098371.54925937الذكر307/10/1994

ذكر401/01/1990

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/1/2013

nonoغٌر مرشح---80.49284.09967.978503635363.48495254

nonoغٌر مرشح---71.2391.58256.696146247361.58730237الذكر524/03/1993

nonoغٌر مرشح---81.7392.0564.82685095461.57879563الانثى608/03/1993

nonoغٌر مرشح---74.992292.58759.246284096460.67239887الانثى718/11/1986

nonoغٌر مرشح---76.94792.63860.767763195659.33743423الذكر821/03/1994

nonoغٌر مرشح---77.46592.35161.306781235057.91474686الانثى902/04/1994

انثى1028/01/1992

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/10/2015

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن72.19292.05257.260618955456.28243327

nonoغٌر مرشح---72.05292.63856.902008835456.03140618الانثى1109/11/1995

سرى حسٌن نجم عبدهللا

سندس خوام شامل علً

علً ابراهٌم عٌاش محمد

اسماء ناجً عجاج عبدهللا

امال جمال ٌوسف محمود

امنه حمٌد معٌوف طلٌان

االسم

شهالء كامل اسماعٌل حمد

طارق زٌاد خلف حسٌن

احمد علً حسٌن علً

كرٌم محمد خلٌل عبدهللا

محمد عبدالرحمن خلف حسن

اسعد ابراهٌم مصطفى محمد

لٌث ابراهٌم خلف عبدهللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االقتصاد الزراعً\قسم االقتصاد واالرشاد الزراعً\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

القبول العامقناة القبول

االسم

نجالء صالح مدلول احمد

محمد علً حمد ظاهر

ولٌد ابراهٌم سلطان هالل

سعد عبدالمجٌد معجل سلٌمان

رغد فرمان عبد الصاحب حسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\االقتصاد الزراعً\قسم االقتصاد واالرشاد الزراعً\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1201/07/1968

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/4/2015

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.4582.8954.9893247147ً

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.2291.5851.1172406645ًالذكر1310/07/1990

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---57.9586.7847.876529737355.41357081الذكر115/01/1990

nonoمرشح حسب الخطة---58.26891.5846.379622846953.16573599الانثى217/05/1993

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---64.4680.5456.132382675054.29266787الذكر101/10/1992

ذكر201/03/1973

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/1/2002

nonoمرشح حسب الخطة---64.31982.31655.148096375053.60366746

nonoمرشح حسب الخطة---55.683.5147.189426425048.03259849الانثى312/10/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس56.81669.68954.9679656232.5ًالذكر428/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس62.1285.0752.0411085ًالانثى514/03/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.1673.2455.1777662534ًالذكر610/06/1981

ذكر702/11/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/11/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.9183.8850.6892310436ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر128/12/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/12/2016

85.63no7783.041---مرشح حسب الخطةnono

ذكر204/06/1989

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/12/2014

84.33no59.576.881---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---81.75no58.574.775الانثى316/09/1991

القبول العام

االسم

عمار جبار امٌن رشٌد

حٌدر بهجت ناصح محمود

براق زاهر محمود خلف

مروه عبد هللا مهدي حسٌن

عبدالحلٌم هلو طه عبٌد

ولٌد ٌونس جهاد ٌاسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

القبول العام

االسم

سمٌر رافع سامً مطر

عبدالمحسن جابر احمد عٌاش

هدٌل عكاب ٌوسف محمود

مٌسره عبد هللا حسٌن سالم

االسم

عمر منعم احمد منصور

غفران عزٌز احمد خلف

\مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

ناجح شهاب احمد محمود

حسٌن محمد ابراهٌم نصٌف

\مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم االقتصاد واالرشاد الزراعً\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى406/11/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/1/2014شهادة فً 

77.79no65.574.103---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---76.66no55.570.312الذكر505/09/1988

ذكر628/05/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

76.61no50.2568.702---غٌر مرشحnono

ذكر701/01/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/1/2015شهادة فً 

73.4772no5467.63404مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

انثى830/10/1978

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/1/2013

73.86no36ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.44no35.5ًالانثى902/05/1992

ذكر1025/06/1982

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/9/2013

78.55no42.75ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى1120/01/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/11/2015شهادة فً 

83.167no45.5ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1224/06/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/1/2015شهادة فً 

81.58no42.5ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---71.38587.88158.4608310879.264.68258176الذكر104/11/1994

nonoمرشح حسب الخطة---79.53787.88165.1369212363.164.52584486الذكر230/04/1994

nonoمرشح حسب الخطة---80.3787.8865.819627950.461.19373953الانثى308/08/1995

nonoغٌر مرشح---79.5187.8865.1153243150.360.67072701الانثى401/01/1994

nonoغٌر مرشح---71.6283.5160.786092085458.75026446الذكر531/01/1994

nonoغٌر مرشح---70.9980.3461.9284808350.358.43993658الذكر617/08/1986

nonoغٌر مرشح---69.823280.54260.8016319950.457.68114239الانثى715/01/1994

nonoغٌر مرشح---74.50589.31560.3353694150.957.50475859الانثى824/04/1991

nonoغٌر مرشح---71.9987.8858.9567626353.857.40973384الذكر924/07/1994

انثى1001/07/1976

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/11/2013

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.4783.3356.5010953450.654.73076674

انثى1117/07/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/8/2009

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.6690.31266.4285751646.4ً

عبٌده عامر حمٌد محمد

ازهار رمٌض هزاع عمر

ودٌان عبودي عباس شنٌن

عبدالمهٌمن ناجً جبار حمد

فردوس مهدي صالح مهدي

امال حسٌن عبعوب سمٌسم

االسم

احمد شجاع احمد عبدهللا

تحسٌن خلٌفه غرٌب نوفل

رغد تحرٌر سالم ابراهٌم

شهد حسن نجم زٌدان

انور حسن علً خضٌر

سوزان علً حسٌن كرٌم

متٌن ٌلماز عزالدٌن عبدي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

عمار ولٌد طه رمان

مٌسر عواد عبدهللا مطر

حاتم محمد حسن احمد

زٌنب اٌاد عمر رزوقً

ازٌن صباح محمدطاهر عبدالغفور

ولٌد خلٌل احمد سلٌمان

صابرٌن محمد لطٌف علً
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.397288.601158.9550004439.6ًالذكر1215/11/1993

ذكر1311/04/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/1/2010شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.675.8954.1673606543.8ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.7687.8860.4063177140.7ًالانثى1401/06/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.253284.72656.5019433943.3ًالذكر1530/08/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.3785.8652.7455980748.7ًالذكر1611/04/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---83no6577.6الذكر101/09/1992

ذكر208/02/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

16/2/2014شهادة فً 

82no6376.3---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---80.66no6275.062الذكر310/06/1991

nonoغٌر مرشح---8079.9825572.5الذكر411/06/1991

nonoغٌر مرشح---77.38no5771.266الذكر531/08/1992

انثى603/11/1976

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/11/2011

77.944no5470.7608---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---76.8no5670.56الذكر717/01/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.66no31ًالذكر801/04/1992

ذكر924/07/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/11/2015

82.94no42ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.55no6ًالذكر1011/12/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.38no26ًالانثى1121/02/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.94noًالذكر1226/01/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد78.9478.94الانثى109/11/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---878771.755366.125الذكر201/01/1997

nonoمرشح حسب الخطة---80.94287.74166.361028545061.45271998الذكر323/12/1994

nonoمرشح حسب الخطة---72.3778.9463.93111165260.35177812الذكر423/01/1995

انثى504/03/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/12/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---67.1885.7755.957877465054.17051422 روٌده خالد صابر علوان

القبول العام

االسم

رجاء سامً صالح محمد

لزكٌن حٌدر فخرالدٌن احمد

احمد مجٌد هٌشان سلطان

مصطفى شاكر محمود عباس

محمد قحطان رشاد جاسم

رؤى قٌس محمود صالح

ابراهٌم باسم صباح مداوي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم التربة والموارد المائٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

محمد جابر عوٌن جمعة

رامً لطٌف حمد عبد هللا

شٌماء عارف سرحان ذٌاب

محمد جمال رزوقً سمٌر

عامر علً سالم حسٌن

محمد احمد صالح عباس

القبول العامقناة القبول

االسم

حمزه اٌاد دهش حمٌد

حذٌفة معن نجم حمندي

مازن انٌس ادٌب سكران

ٌاسر عبدهللا نجم عبدهللا

عمر ارشد عمر عبد العزٌز

الره حمٌد عواد علً

فرهود هادي سبع رحٌم

ٌاسر عمار عبد الهادي مهدي

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم التربة والموارد المائٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات \
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.1683.1662.2774939936ًالذكر621/08/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.624989.90669.8314858338ًالذكر711/12/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.03183.16660.4621003445ًالانثى823/06/1994

ذكر901/07/1976

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/4/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.8974.8862.3050320538ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.161589.90658.1720124929ًالذكر1027/07/1991

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---86.97no6480.079الذكر126/07/1993

انثى222/10/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

82.27no6577.089---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---85.36no5375.652الذكر301/06/1993

nonoغٌر مرشح---79.65no6274.355الانثى401/09/1993

nonoغٌر مرشح---79.81no5672.667الذكر529/09/1991

ذكر601/10/1977

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

2/2/2014شهادة فً 

81no5272.3---غٌر مرشحnono

ذكر729/05/1984

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/1/2013

76.47no5870.929---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---78.66no5170.362الذكر808/01/1991

nonoغٌر مرشح---76.91no5570.337الذكر923/03/1989

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن7376.6835066.1الانثى1003/10/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.22no41ًالذكر1112/10/1981

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.5no47ًالانثى1208/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.333no40ًالانثى1331/07/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.5no42ًالذكر1411/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.27no39ًالذكر1501/10/1989

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد78.47878.478الذكر110/02/1993 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

ذكر209/08/1977

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

30/8/2006شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.8585.4969.168459765063.41792183

االسم

با سم فهد عبدهللا احمد

ولٌد اسماعٌل ابراهٌم عباس

همام عبدالرحمن احمد جدوع

عامر سعٌد جمعه مشوح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم المحاصٌل الحقلٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

سعد عٌدان عبدهللا عبدالرحٌم

احمد محمد زكً ابراهٌم باٌٌز

اسراء احمد ابراهٌم جاسم

محمد ناطق اسماعٌل هالل

رؤٌا فاضل جمعه بكتاش

ساره حسن محمد علً

نور علً حمٌد محمد

محمد هانً محمد ٌاسٌن

هبة جمعة محمود عبد

مهند عبد الستار كامل عبد الوهاب

ستار عبد خلٌفه كرنوص

عمر رافع شرقً حمادي

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم المحاصٌل الحقلٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

منذر حكمت شاكر احمد

محمد مجبل طه صبحً

عصام عادل محمد امٌن حمزة

اٌه احمد كردي خلٌل

اٌاد ٌوسف خلٌل ٌوسف

حسٌن عبدالواحد حسن قمبر

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة---77.11881.21466.757767295061.73043711الانثى305/01/1996

ذكر427/07/1982

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/12/2011

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.42870.51363.710371015059.59725971

ذكر519/07/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/12/2012

nonoمرشح حسب الخطة---70.2284.2159.248385585056.47386991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.6578.4760.0181454740ًالانثى620/07/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.6378.4760.0004017536ًالانثى702/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.47678.47863.4078771434ًالذكر818/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.4478.4764.267767341ًالذكر920/08/1991

ذكر1031/08/1977

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/6/2002

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس62.9187.5451.6596453131ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.19779.2357.4433873234ًالانثى1116/09/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.23582.39960.1775924642ًالذكر1201/10/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.4778.4762.5200105139ًالذكر1305/05/1991

انثى1404/01/1978

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/10/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.0385.4966.8141440539ً

ذكر1528/03/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

9/4/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس6782.357.45473876ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.32885.55161.1883079332ًالانثى1623/07/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.8378.4765.500956141ًالانثى1730/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.248788.45858.0847902539ًالذكر1815/11/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.0678.4763.0434503624ًالانثى1901/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.79285.55165.7477247336ًالذكر2010/08/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.2282.39956.7375264939ًالانثى2101/04/1994

ذكر2201/01/1976

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/4/2008

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس66.181.6956.9828283833ً

ذكر2315/12/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

9/9/2009شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.9381.2460.5216432837ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---65.3486.4554.125630426457.0879413الانثى125/07/1995

\مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم علوم االغذٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ضفاف وهاب حمٌد مجٌد

حسام صبحً احمد عبد هللا

شٌماء مجٌد حمد محمد

عالء مجٌد حماد علً

بلقٌس محمد عزاوي محمد

محمد محروز عبد هللا عساف

محمد جواد مساهر نارٌم

محمد علً محمود حسٌن

احمد خضٌر حسٌن عاكول

سعاد محمود حسن عباس

عالء تحسٌن ٌاسٌن حمودي

رفل جمال جاسم حسٌن

بلسم صالح محمد سبع

بتول صباح عبٌد حسون

رواء عبدالغفار عطٌه خلف

شوٌش علً حسٌن طلب

احمد مجٌد حروش عبدالفتاح

ضٌاء ثلج جاسم محمد

سحر فوزي خلٌفه اسماعٌل

امنه محمد علً محمد

حازم محمد حمٌد علً

احمد رعد عبدالمهدي كرٌم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر231/01/1992

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/12/2015

nonoمرشح حسب الخطة---67.32290.76753.915563956256.34089477

ذكر321/08/1992

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/11/2015

nonoمرشح حسب الخطة---58.8290.7647.109142797555.47639996

انثى410/08/1986

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/10/2011

nonoغٌر مرشح---64.93888.12653.078337235052.15483606

ذكر509/02/1985

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/4/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس57.02887.1746.96779546ً

ذكر601/07/1967

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/10/2003

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.0583.8855.03813186ً

ذكر709/12/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

13/5/2008شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.6786.0154.59329351ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس57.02882.75448.7133404829ًالذكر828/05/1989

ذكر919/06/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

30/8/2009شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس61.05987.1750.28769367ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.6886.4555.2356448838ًالذكر1008/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس64.98183.54455.1355353644ًالانثى1131/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس63.3290.7750.7093654343ًالذكر1231/03/1996

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر130/10/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

14/6/2015شهادة فً 

81.33no8983.631---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---86.91no7382.737الانثى221/10/1992

ذكر307/01/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/4/2018شهادة فً 

89.7no6582.29---مرشح حسب الخطةnono

انثى408/07/1987
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

2/12/2018آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشح---85.3685.36980.452

ذكر502/06/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/6/2015شهادة فً 

76.55no8478.785---غٌر مرشحnono

اسماء حمودي كرٌم حبٌب

علً حسٌن جمٌل محمد

القبول العامقناة القبول

االسم

سعد ضامن علٌوي مطلك

روى عباس عبدالرزاق حمود

ٌاسر عبد السالم صابر عبد العزٌز

فراس صباح حسٌن جاسم

علً محمد سعٌد عبدالهادي مهدي

عبدالرحمن حامد حسٌن علً

االء زكرٌا سلمان عبد

علً سامً حمٌد علً

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم االغذٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

سفٌان فرج سلٌمان حسٌن

مهدي سعدي اسماعٌل عبدهللا

عذراء صبري وٌس خضر

فواز سعٌد محمد خضٌر

عماد اسماعٌل دخٌل صا لح

مصعب مزهر نعمان محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى614/12/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

12/2/2014شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---76.9786.017576.379

ذكر708/05/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/12/2014

76no7575.7---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---81.83no5573.781الانثى824/08/1988

انثى913/03/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/9/2018شهادة فً 

79.44no5973.308---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---81.25no5071.875الذكر1010/07/1994

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن75.578no6271.5046الذكر1101/01/1991

nonoغٌر مرشح---77.77no5470.639الانثى1219/07/1987

ذكر1319/07/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/10/2013

81.51no43ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82noًالذكر1425/02/1994

ذكر1523/04/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

14/8/2018شهادة فً 

82no35ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.61no38ًالذكر1611/06/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.36no31ًالذكر1726/07/1991

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد90.7790.77الذكر128/06/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---83.7683.7670.946569.158الذكر213/03/1995

ذكر315/11/1981

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/8/2015

nonoمرشح حسب الخطة---75.14680.29265.581946626766.00736263

ذكر424/11/1989

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/8/2013

nonoمرشح حسب الخطة---78.5191.0762.731705567265.51219389

nonoغٌر مرشح---76.79180.28367.022943385463.11606036الانثى520/09/1994

انثى606/01/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/12/2009

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن77.3485.3364.653176495060.25722354

nonoغٌر مرشح---72.3290.7657.92133986058.54493786الانثى703/11/1990

nonoغٌر مرشح---72.4686.4560.02361775357.91653239الانثى830/11/1994

nonoغٌر مرشح---69.6986.4557.729035575256.0103249الانثى925/06/1995

nonoغٌر مرشح---65.7880.2857.414108125255.78987569الذكر1023/07/1993

رواء قٌس قاسم نعمه

وفاء معاد محمد مصطفى

االء صافً عبد غنام

اساور مٌسر محمد جمعة

وسام حمٌد محمود جاسم

االسم

سٌف سعد تركً مهدي

غٌث محمد محسن معٌدي

سمٌر حمد مجٌد حمد

فراس عبد الكرٌم حمٌد خلف

عبٌر مجٌد صالح قدوري

عبدالرحمن محفوظ خلٌل عبدهللا

عمر عماد عمار اسماعٌل

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم االغذٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

علً حسن عبدالوهاب جمٌل

ولٌد خالد حسٌن مندال

مها خلٌل حمود رجب

محمد سعدي علٌان اجدع

محمد فالح عاٌد رشٌد

احمد صالح الدٌن محً الدٌن علً

انوار احمد خلف هزاع

اركان حامد عدوان عناد

نور سرحان احمد عباس

اٌناس خالد احمد فرج

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.6190.7758.1491949439ًالانثى1114/09/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.8389.2558.1983963643ًالانثى1227/01/1991

انثى1307/02/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/1/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.3186.5866.4565713834ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.18483.54457.853239339ًالذكر1423/06/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.7486.4559.4271920248ًالذكر1526/10/1994

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.6790.7647.7899107536ًالانثى1609/10/1989

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى124/10/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/11/2013شهادة فً 

82.08no6476.656---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---80no6174.3الذكر213/06/1993

انثى306/07/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/1/2013

78.25no5972.475---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح---77.16no5971.712الانثى422/05/1988

ذكر515/08/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/2/2013

74.81no5869.767---غٌر مرشحnono

ذكر625/09/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/3/2017

76no5068.2مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.36no40ًالذكر726/05/1989

انثى824/08/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/1/2013

78.16no49ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر901/07/1971

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

13/8/2018شهادة فً 

78.75no38ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1028/10/1970

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/1/2013

95.5no38ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1105/12/1979

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/8/2015

92.8no48ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

سعد ناجً ناصر حسون

زانا حمه غرٌب كرٌم كاكه ره ش

اٌمان عباس محمد عباس

سعد خلٌل احمد سلٌمان

ثائر عبدهللا خلٌل ابراهٌم

اٌمن كامل عزٌز علوان

زهراء مهدي صالح احمد

مجٌد شناوة سفٌح كسار

القبول العامقناة القبول

االسم

منى خالد خضٌر عباس

كرار سالم عبٌد تاٌه

اسراء ناطق عزت لطٌف

اٌمان شكر محمود زهوان

روان رعد مكً علً

احمد رٌاض عبدالرحمن فٌصل

عبدهللا صالح فاضل عبدالجبار

مٌنا حاتم مهدي زغٌر

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم الثروة الحٌوانٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

غدٌر صافً اسود حمود

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---82.8582.8970.688371647070.48186015الذكر105/05/1995

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد82.89482.894الانثى219/03/1994 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---7982.8967.403516716065.1824617الذكر301/12/1992

ذكر406/01/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/1/2013

nonoمرشح حسب الخطة---79.65684.8466.858837345362.70118614

ذكر511/12/1983

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/12/2008

nonoغٌر مرشح---67.7880.2359.186056966360.33023987

ذكر601/09/1989

موظف فً وزارة التخطٌط 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/4/2015

nonoغٌر مرشح---67.20482.45357.553913785857.68773965

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.9682.8957.9840885541ًالذكر731/10/1993

انثى804/12/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/5/2015

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.4385.2557.2423973635ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.9882.45362.5005152640ًالذكر910/07/1992

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس77.782.8966.2943449134ًالذكر1025/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.59173.73861.8015377342.5ًالذكر1103/02/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.06974.38961.8471677336ًالذكر1226/07/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.3882.89463.4595257834.5ًالانثى1303/06/1994

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر105/12/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/3/2018شهادة فً 

91.19no7486.033---مرشح حسب الخطةnono

ذكر207/11/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/5/2014شهادة فً 

77.91no7978.237---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---86.3no56.577.36الانثى303/01/1993

nonoغٌر مرشح---84no5876.2الانثى424/09/1991

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن84.88no5074.416الذكر501/01/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.13no37ًالذكر623/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.27no40ًالانثى726/03/1990

ذكر810/07/1976

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/12/2014

72.83no31ًتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافسnono

عامر سعد محسن خضر

بسمة ضباب عاٌد ٌوسف

سعدهللا حسن علً غثوان

االسم

عوف عبدالرحمن احمد سلطان

مقداد صالح جاسم احمد

رغد سعد دحام عبد

رند شاكر محمود حسٌن

ٌاسر خلف هندي عنكود

سٌف سعدالدٌن سعدي عبد هللا

بسمة ابراهٌم فتحً حٌدر

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم وقاٌة النبات\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

زٌاد عبد ابراهٌم حسن

ٌوسف محمد جبر اسماعٌل

جنان رٌاض عباس عبٌد

فٌصل حاجم سلطان علً

معاذ وعد عكله موسى

ٌوسف بدر ابراهٌم هودان

االسم

عثمان ناجح حجاب عالوي

زٌنب شاكر محمود حسٌن

هشام زٌاد محً دحام

عبدالكرٌم سعران عبدهللا محمد

فارس صباح عواد مخلف

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم علوم الثروة الحٌوانٌة\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر922/12/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

77.41no45.5ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد90.290.2الانثى101/01/1997 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---82.24290.266.14919185061.30443426الانثى223/08/1996

nonoمرشح حسب الخطة---76.7590.261.73184595359.11229213الذكر303/06/1996

انثى429/08/1971

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/9/2000

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن62.3483.5252.90540236055.03378161

nonoمرشح حسب الخطة---67.5487.4855.4881092851.554.2916765الذكر512/11/1990

ذكر617/12/1971

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/4/2010

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.9589.6551.653980765251.75778653

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.14387.4857.6266279142ًالانثى708/04/1992

ذكر820/11/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/12/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.89384.73657.0347350834.5ً

nonoتنحٌةذوي شهداء الحشدلم ٌجتاز التنافس57.19289.37246.2945984924.5ًالانثى923/08/1991

ذكر1003/01/1991

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/10/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.4382.7664.4290321444.5ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.2480.9860.9287330248ًالذكر1125/11/1989

ذكر1201/01/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

6/10/2011شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.4791.1667.4481274739ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.59490.256.7804290539.5ًالانثى1301/01/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس54.828944.5027528136.5ًالذكر1404/06/1984

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.50784.73664.2710806330.5ًالذكر1524/05/1988

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.4490.245.3960310444ًالانثى1601/01/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى116/02/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/1/2008شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---70.6685.1359.166233418667.21636339 حنان عزٌز احمد محمد

رٌام حسٌن احمد علً

\مكان التقدٌم ماجستٌر\احٌاء مجهرٌة\كلٌة الطب البٌطري\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عبدهللا فاضل محمود احمد

خلف فارس خلف هندي

احمد فوزي شفٌق توفٌق

شهد احمد محمد جبر

محمد ثاٌر غضبان كاظم

امٌر سفٌان شاكر عباس

ظالل عبد هللا فرحان بشٌر

ابراهٌم عبدهللا خلٌل محمد

محمد نجم عبد هللا دعدوش

عالٌة غازي سبتً خضٌر

بشار علً عباس حمد

زهراء فرج احمد علً

القبول العامقناة القبول

االسم

ساره سبهان عبدالرحمن عبدالوهاب

ٌاسمٌن باسم سلطان وهٌب

ٌوسف عامر موسى احمد

عواد جاسم محمد حمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم وقاٌة النبات\كلٌة الزراعة\جامعة تكرٌت\الجامعات \
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة---80.81385.01667.731362365864.81195365الانثى226/08/1991

nonoمرشح حسب الخطة---83.09685.78869.205015995163.7435112الانثى301/06/1993

nonoغٌر مرشح---78.87685.01666.107915035061.27554052الانثى404/03/1989

nonoغٌر مرشح---72.13185.78860.073012045658.85110843الانثى504/11/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.83685.78850.66617355251.06632145الانثى601/01/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.9981.9262.7970605531ًالانثى708/09/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.67687.77262.0284198647ًالانثى816/03/1994

ذكر912/12/1980

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/12/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.08477.0161.2256487532ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---77.6183.0366.138619478371.19703363الانثى126/01/1995

انثى228/03/1981

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/10/2012

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن62.5985.8452.104862535352.37340377

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن538046.3755248.0625الذكر303/09/1982

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى115/11/1981

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/1/2006

nonoمرشح حسب الخطة---66.6576.1960.401835878266.88128511

انثى218/03/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/3/2012

nonoمرشح حسب الخطة---57.3876.6151.794419148060.2560934

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى130/04/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/2/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---76.14176.68168.683141928874.47819934

القبول العام

االسم

نبع احمد محمد رٌاض عبد الغفار

االسم

دالٌا صالح حسٌن علً

حنان قحطان جوامٌر جواري

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التشرٌح\التشرٌح واالنسجة\كـلٌة الطب\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

القبول العام

االسم

سبا محمد نزوع جاسم

ذكرى كاظم عبدهللا حمد

عمار ٌوسف علً مصلح

\مكان التقدٌم دبلوم عال\االطفال\كـلٌة الطب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

مٌنا محمد احمد محمد

كالرا مجٌد شكر محمود

ولٌد حاتم حماد امٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الطب البٌطري\كلٌة الطب البٌطري\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

صفا احمد عواد عبد

سالً عالء حسٌن احمد

وردان سعٌد لطٌف حسٌن

هدى عبدالرحٌم عبدالكرٌم احمد

نور اسعد احمد صالح

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر228/09/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/1/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---70.0880.8460.864878776863.00541514

ذكر308/07/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

15/10/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---66.85687.1455.075257755053.55268042

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر105/03/1975

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/10/1999

nonoمرشح حسب الخطة---68.1381.458.881394356159.51697604

ذكر205/01/1969

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/6/1996

nonoمرشح حسب الخطة---54.877.2949.150899217256.00562945

ذكر321/03/1970

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/4/1996

nonoمرشح حسب الخطة---52.8477.2947.392947345048.17506314

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى112/04/1990

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/6/2015

nonoمرشح حسب الخطة---57.7780.750.235560727056.1648925

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى128/08/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---85.78885.78871.4477171.3129

انثى207/07/1985

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/3/2009

nonoمرشح حسب الخطة---74.77280.22765.293271736364.60529021

االسم

هدى اٌاد حمٌد ابراهٌم

نور ناجً خضر عباس

القبول العامقناة القبول

االسم

نٌان فاروق عزٌز محمود

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الكٌمٌاء الحٌاتٌة\كـلٌة الطب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

فراس طالل عبد الجبار احمد

فتاح فلٌح شرقً حدٌد

خالد خزعل ساهً كثرة

\مكان التقدٌم دبلوم عال\الطب الباطنً\كـلٌة الطب\جامعة تكرٌت\الجامعات \

محمد صالح قدوري حمد

سٌف محمد فنر فٌاض

\مكان التقدٌم دبلوم عال\الجلدٌة\كـلٌة الطب\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى322/03/1990

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/7/2014

nonoمرشح حسب الخطة---66.176.0559.983251156360.88827581

ذكر417/06/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/11/2010

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.84981.57457.6867026448ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.77387.77253.9113491736ًالانثى512/12/1994

انثى620/07/1986

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/2/2010

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.5485.9854.4985147735ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.00885.01665.3804228937ًالانثى701/06/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.80885.78854.8070146934ًالانثى804/09/1991

ذكر918/03/1983

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/3/2009

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.84780.22760.1193746247ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى115/10/1981

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/2/2008

nonoمرشح حسب الخطة---60.1976.3854.449175838062.11442308

انثى221/07/1990

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/4/2015

nonoمرشح حسب الخطة---70.4579.1462.122229596262.08556072

انثى316/06/1988

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/1/2013

nonoمرشح حسب الخطة---65.6286.71554.241591137861.36911379

انثى404/03/1974

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/9/1998

nonoغٌر مرشح---66.5581.3357.551062035657.08574342

nonoغٌر مرشح---57.6975.8952.431460346455.90202224الانثى501/01/1975

انثى607/10/1985

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/7/2010

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء57.79480.30250.433905167.555.55373357

انثى725/02/1983

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/8/2010

nonoغٌر مرشح---54.9171.3152.2284115152.552.30988806

انثى803/11/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/10/1998شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---54.9277.2749.267724865952.1874074

بثٌنة مصباح محمود داؤود

سانا عثمان عمر محمود

مروة هاشم عبد جاسم

مٌسون ٌاسٌن بدوي مطلب

مٌسلون احمد خضٌر محمود

القبول العامقناة القبول

االسم

اسراء زٌدان خلف سلمان

مروه عبدالرحمن فتٌخان مشعل

شهد عباس ثابت حمود

وسن مجٌد تركً مجٌد

سوسن سلمان هوسً عصمً

روٌده ناظم مجٌد كردي

صباح حسن محمد بطرس

\مكان التقدٌم دبلوم عال\النسائٌة والتولٌد\كـلٌة الطب\جامعة تكرٌت\الجامعات \

سوزان قحطان احمد محمد

سدٌم زكً صالح قدوري

رحمه صالح طلحه حمٌد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى924/09/1988

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/6/2015

nonoغٌر مرشح---55.09783.35346.8246501162.551.52725507

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.54679.41952.3750103148ًالانثى1031/12/1978

انثى1106/06/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/1/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.535275.889359.56195555ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد96.53496.534الانثى106/08/1994 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---83.71690.18467.342998057077.14009863الانثى214/11/1990

ذكر307/07/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/11/2016

nonoمرشح حسب الخطة---808865.454545457876.21818182

ذكر406/07/1980

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/4/2016

nonoمرشح حسب الخطة---87.7797.7466.842233997273.38956379

nonoغٌر مرشح---89.54196.53468.76321015772.23424707الانثى520/12/1994

nonoغٌر مرشح---79.53996.53461.082151956567.25750637الانثى620/01/1997

ذكر709/08/1965

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/7/2012شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن73.11395.07656.72801655165.00961155

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن62.70693.85349.082997395057.35809818الذكر823/05/1985

ذكر901/01/1972

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/11/1992

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن54.4792.0443.207895485151.54552684

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.60596.53458.061027944ًالذكر1011/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.3198.3254.8502827528ًالانثى1101/06/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.82390.78467.922682546ًالانثى1226/03/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.01395.48258.0344757835ًالانثى1319/01/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.35296.53457.8667359930ًالانثى1423/08/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.4690.18465.5282218640ًالذكر1501/02/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.98790.18454.690243327ًالذكر1625/08/1991

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

القبول العامقناة القبول

االسم

امل ٌوسف خلف صالح

هدى زٌن العابدٌن احمد عٌسى

كوثر نهاد مسٌر جاسم

عبدهللا دحام حسن سلمان

احمد ابراهٌم حسٌن دوالب

\مكان التقدٌم دكتوراه\الفقه واصوله\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

هند محمود عٌدان احمد

ثامر عكاب غزوان رحٌل

عبدالعزٌز سعود كلش حنتوش

هادي احمد صلبً رٌحان

لٌث نزار علً سلمان

سناء احمد عزاوي عٌسى

االسم

هناء عبدالسالم عٌسى ناصر

جزاء امٌن مرفوع فرحان

احمد دحام محمد فٌاض

حردان حسون حرٌف ٌونس

زهراء غسان مصطفى ٌعقوب

نازناز جرجٌس نورالدٌن اسماعٌل

ندى جاسم محمد علٌوي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الحدٌث النبوي الشرٌف\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

اسماء ابراهٌم محمد جاسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر109/02/1984

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/9/2017

90.57no8197.699---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---94.7no7496.49الانثى220/08/1988

ذكر301/12/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/7/2018شهادة فً 

90.167no8095.1169---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح---93.83393.8336794.7831الانثى420/07/1991

nonoغٌر مرشح---84.82no8592.874الذكر514/09/1992

انثى606/02/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/6/2017شهادة فً 

84.222no8792.0554---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---91.75no7591.725الانثى722/07/1990

ذكر805/01/1974

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/2/2016

85.03no7991.221مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر909/08/1977

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/5/2016

95.12no6291.184---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---94no6390.7الذكر1029/10/1981

nonoغٌر مرشح---82.401no6486.8807الانثى1101/07/1977

nonoغٌر مرشح---79.67no7786.869الانثى1203/04/1990

nonoغٌر مرشح---90.66no5584.962الذكر1313/11/1986

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن87.533no5684.0731الذكر1401/01/1981

nonoغٌر مرشح---85.81no5882.467الذكر1501/04/1972

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن80.417no5379.1919الذكر1628/09/1985

ذكر1701/07/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/1/2017شهادة فً 

83.94no5078.758مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79no17ًالذكر1823/03/1986

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس78no45ًالذكر1922/11/1987

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى127/05/1994

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---96.34596.34574.086259589.360375

ذكر206/10/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---93.47993.47973.369758988.058825

nonoمرشح حسب الخطة---94.7797.9372.079102689287.05537187الذكر303/07/1995

القبول العامقناة القبول

االسم

رسل احمد حمٌد حمادي

محمد احمد عتاوي محمد

عبدالجبار صالح عكاب ٌوسف

علً الطٌف حمد صالح

فاروق شلتاغ مهدي صالح

صدٌق محمود عباس محمد

بالل سلمان خلف هرٌط

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفقه واصوله\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

شاهٌن صالح محمود حسن

عائشة مجبل ابراهٌم عباس

فٌروز علً سلوم عبدهللا

مصطفى سلمان حسن جزاع

ٌونس حسٌن اٌوب حمود

سعدون محمد ثمٌل حمود

اكرام حاضر فاضل رجب

انس طه مخلف فرحان

ان عبدالقادر محمد سلٌم

انغام دحام عبد ٌوسف

انس خلٌل حسن علً

اٌوب نجم الدٌن احمد رشٌد

مصطفى ناظم مصطفى محمد امٌن

نور رعد رشٌد محمد

محمد طالل عادل فخري

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---96.2198.2972.99440668485.29608462الذكر405/10/1979

nonoغٌر مرشح---97.6197.9374.239117998484.16738259الذكر520/09/1994

nonoغٌر مرشح---94.6798.2971.826010538682.07820737الذكر601/01/1980

nonoغٌر مرشح---91.9198.21369.768657997380.7380606الذكر722/12/1995

ذكر803/02/1980

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/1/2005

nonoغٌر مرشح---88.46188.46172.115257279.080675

nonoغٌر مرشح---95.7998.7872.434035747077.70382502الذكر930/03/1976

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن89.7198.2968.062864746677.44400532الانثى1011/12/1978

nonoغٌر مرشح---83.7483.7470.9357076.6545الذكر1125/10/1992

nonoغٌر مرشح---83.91398.21363.69815477676.38870829الانثى1227/05/1996

nonoغٌر مرشح---85.2398.9464.379058527776.16534096الذكر1301/11/1991

nonoغٌر مرشح---91.5799.169.093307276975.06531509الذكر1418/05/1978

nonoغٌر مرشح---87.06996.68266.79579726373.65705804الانثى1511/09/1994

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن91.1898.2969.17815195871.82470633الذكر1601/01/1984

nonoغٌر مرشح---75.93396.34558.390069247769.97304847الذكر1716/09/1992

nonoغٌر مرشح---76.7797.9358.388864757269.47220533الانثى1827/11/1991

nonoغٌر مرشح---79.5297.7160.571843216268.00029025الذكر1913/05/1985

nonoغٌر مرشح---83.6198.9463.155380535867.60876637الذكر2006/06/1995

nonoغٌر مرشح---79.1797.9360.214229816265.74996086الذكر2104/08/1994

nonoغٌر مرشح---81.898.9461.788184765165.55172933الانثى2201/06/1990

nonoغٌر مرشح---77.6297.9959.011082255464.50775758الذكر2305/08/1992

nonoغٌر مرشح---68.54396.34552.707393576263.4951755الانثى2418/09/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن65.32189.66552.755276496763.02869354الذكر2518/07/1995

nonoغٌر مرشح---75.03896.8957.482794465862.63795612الانثى2625/04/1995

ذكر2701/01/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/5/2014شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---69.42196.48653.329899176762.43092942

nonoغٌر مرشح---70.7593.4355.550070915561.38504964الذكر2821/05/1990

nonoغٌر مرشح---71.22996.8954.564913335361.09543933الذكر2924/02/1994

nonoغٌر مرشح---71.2496.34554.781301055060.34691074الانثى3018/08/1992

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة71.0498.9453.660545795258.16238205الذكر3122/01/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن62.97795.8448.599529635154.31967074الذكر3215/01/1978

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من 89.88198.21368.2284490251الذكر3302/01/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.9996.3446.9010187941ًالذكر3407/08/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.2880.559.4799378947ًالذكر3514/04/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.198.9460.5040782349ًالذكر3603/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.95398.21366.7649088937ًالانثى3706/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.11796.8961.3735579846ًالانثى3823/10/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.5497.9357.4533651632ًالانثى3911/10/1995

3عدد المقاعد \مكان التقدٌم دكتوراه\قسم اصول الدٌن\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

احمد صبحً خلف منٌف

عبدالملك جمعه محمد معٌوف

ازاد نوزاد حاجً عبدالرحمن

جواهر محمود محمد حسٌن

اخالص سعٌد طه خلف

ملك سرمد لطفً عبدالقادر

ابراهٌم محمد حسن ٌاسٌن

حكم عبدالكرٌم احمد سلمان

جهٌنة مطلك فارس عبد الرحٌم

علً محمود عرب قنبر

مرشد حسٌن جاسم صالح

رافد محمد حسٌن عباس

شٌماء محمد احمد قهرمان

ماهر رشٌد جمٌل حسون

ضحى محمود فٌصل دروٌش

سامر رجب احمد اسماعٌل

انتصار مزهر حمد احمد

عادل سامً جالل خلف

نزهان احمد محمد ربٌع

عامر عبدالرزاق حمٌد عبدهللا

نسرٌن حمٌد حسن علً

ولٌد احمد خلف عبدهللا

محمد ناجً عبد احمد

مصعب عباس نجم كماش

فلاير رشٌد علً سعدهللا

عبدالسالم معروف سعٌد صالح

مرٌم ٌوسف ذٌاب خلٌل

غسان ابراهٌم عواد محمد

علً شاكر شكور عبدهللا

طٌبه طلب فارس احمد

برجس عبدالكرٌم حسن محمد

عبدالرحمن احمد فٌحان خلف

جمال جدوع خشم امحٌالن

احمد شهاب احمد خلف

جابر صمد حمد علً

ثاٌر مصطفى محمود وهٌب

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى127/03/1972

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/5/2018شهادة فً 

91.189no7595.3323---مرشح حسب الخطةnono

ذكر207/01/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/6/2018شهادة فً 

90.277no7993.8939---مرشح حسب الخطةnono

ذكر301/03/1990

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/8/2017

nonoمرشح حسب الخطة---89.55492.1297493.8878

انثى428/04/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/5/2018شهادة فً 

93.333no6492.5331---غٌر مرشحnono

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن87.5no7492.45الذكر513/11/1968

nonoغٌر مرشح---87.138no7091.9966الذكر601/07/1970

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن91.1198.436191.077الانثى729/11/1982

ذكر815/06/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/3/2018شهادة فً 

84.5no7290.75---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن89.76no5890.232الانثى923/06/1989

ذكر1001/11/1980

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/5/2018

89.111no7189.6777---غٌر مرشحnono

ذكر1103/07/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/4/2015شهادة فً 

92.29no5687.403---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---88.111no5286.2777الانثى1201/07/1991

ذكر1301/01/1975

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/6/2016

83.02no7385.014غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

ذكر1401/01/1970

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/2/2017

79.08no6182.656---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن85.056no5082.5392الذكر1508/04/1992

ذكر1620/09/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/9/2018شهادة فً 

81.638no5680.9466---غٌر مرشحnono

ذكر1701/01/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

18/9/2016شهادة فً 

84.5no45ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1801/07/1974

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/5/2012

82.343no67 تنحٌة---5درجة المقابلة اقل منnono

اسماعٌل كمر محمد زكرٌا

احمد ٌوسف مسلم حسٌن

محمد حسن خضر محٌمٌد

احمد علً سلمان خلف

محمد تحسٌن طه ٌاسٌن

محمد فارس حمٌد نجم

نور سمٌر ٌونس محمد

ابراهٌم حمٌد حمادي احمد

احمد ٌونس صدٌق فتحً

سفانه مهند عبدالعزٌز مهدي

ناصر جاسم عبد عجٌل

اسامه خلف صالح حلو

مكرم حسٌن محمد اسماعٌل

هبه كرٌم عبدهللا داود

ماجد حامد رجب عٌث

ناصر عٌسى مهدي عبدهللا

زهراء اكرم حسٌن اسماعٌل

االسم

نظمٌة كرٌم جمعه موسى

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.58no47ًالذكر1901/07/1977

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من 85.02no54الانثى2020/05/1969

ذكر2106/05/1987

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/11/2017

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من 89.2275.9576

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد96.59396.593الذكر121/07/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---91.8996.59370.538058586474.57664101الذكر201/01/1983

nonoمرشح حسب الخطة---92.87396.59371.292644625072.90485124الانثى301/11/1980

ذكر401/07/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/12/2011شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.9886.3968.771391945569.63997436

nonoغٌر مرشح---65.31193.95651.0839124678.569.30873872الانثى506/01/1993

ذكر622/03/1978

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/7/2002

nonoغٌر مرشح---72.64397.68755.342258295665.5395808

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.25896.59363.9118258928ًالانثى722/08/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس86.1696.4466.210261325.5ًالذكر822/12/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.4792.1951.8756896123ًالذكر917/02/1981

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.3798.8860.732669926ًالانثى1020/02/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس71.64696.59354.9980383637.5ًالذكر1106/01/1980

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.9698.8866.4681553423.5ًالانثى1201/01/1997

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.35697.68758.932804728ًالانثى1329/05/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.55591.7557.6782595422.5ًالذكر1422/04/1993

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس78.96197.68760.1555560333ًالذكر1528/04/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.23495.28367.5847664942ًالانثى1609/08/1987

ذكر1722/02/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/11/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.2793.1446.6351937925.5ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.4396.2251.8969928310.5ًالانثى1806/10/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.90194.00460.1282966825.5ًالانثى1901/07/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.78393.55661.0160394542.5ًالانثى2002/02/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.58592.2963.8048262328ًالذكر2110/12/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.02896.59354.523639426.5ًالذكر2226/01/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.3596.4461.7455257224ًالانثى2323/10/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.1998.8853.0400161827.5ًالانثى2416/07/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.5398.8860.0979126225.5ًالذكر2520/07/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.76383.85961.5748828924ًالانثى2621/10/1979

تقى عبدالهادي صالح احمد

احمد محً حمٌد حسٌن

فاطمة حمد خلف جواد

الق حمٌد حمادي خلٌفة

عذراء عرٌبً حسن محمد

زٌنب سعد محمود ذنون

حمٌد ابراهٌم فرحان حنتوش

مازن داود نجم عبدهللا

هدٌر عٌسى حاجم هادي

اسماء عثمان محمود خلف

اشوان راشد لطٌف عطٌه

بالل طاهر حسٌن علٌوي

جمال محمد عواد محمد

شٌرٌن محمد احمد ٌوسف

زٌن العابدٌن عبدالكرٌم محمد جراد

ازهر صالح مهدي خلف

فرح بنٌان حومٌد زرزور

حبٌب احمد حبٌب نجم

صدام حسٌن مجٌد احمد

هدٌل كامل مهدي حسانً

محمد عاصف عباس حسٌن

االسم

طارق فارس ناٌف ابراهٌم

فائز عوٌد مطر احمد

انتظار علً عجٌل صالح

عراك عواد فهد مرهج

سارة صالح مهٌدي صالح

منى عادل محمود حسن

علً عبدهللا عبد محسن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم اصول الدٌن\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

ظامر رشٌد لطٌف حسٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2702/10/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/1/2010شهادة فً 

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس74.75796.26157.5196174433.5ً

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من 87.65396.59367.2855854768.5الذكر2801/07/1975

ذكر2904/09/1981

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/9/2004

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.7992.8561.337645439ً

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس96.4298.8872.8610679637.5ًالذكر3001/01/1996

ذكر3118/01/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/4/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.43293.85359.0442487136ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس88.11196.599367.6341881440ًالذكر3210/03/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.14590.98359.28287334.5ًالذكر3305/11/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.75290.98364.5655210837.5ًالانثى3415/11/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.61996.59355.7449480520.5ًالذكر3513/05/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس92.2596.59370.8144074940.5ًالانثى3611/08/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس69.7290.98355.7448500332.5ًالذكر3728/05/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.49596.59344.9028592514.5ًالذكر3814/07/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.7999.1557.9216553216ًالانثى3909/10/1993

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى113/12/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---80.49180.49170.1227579.1572.830925

ذكر207/01/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2005شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---81.27885.57267.8105017366.6267.45335121

ذكر317/07/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن91.9791.9772.992554.1567.33975

nonoمرشح حسب الخطة---87.56389.72770.6848699455.7766.21040896الانثى417/09/1992

nonoغٌر مرشح---85.24393.16667.0586623350.3862.05506363الذكر519/08/1995

nonoغٌر مرشح---75.47193.16659.3712598658.8559.2148819الذكر602/01/1997

nonoغٌر مرشح---73.6190.5659.044063653.9257.50684452الانثى708/03/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.98882.8356.330393732ًالانثى809/09/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.9293.16653.4310658448.38ًالانثى923/06/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.8692.32461.6317172148.38ًالذكر1017/09/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.28293.16660.0092544842.31ًالذكر1109/06/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.4385.6961.2038064540.77ًالانثى1205/12/1996

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.7887.856.3635649244.38ًالذكر1325/06/1991

رٌاض حنون علً سرحان

مروان اسعد خلف دحام

نهى خالد طه احمد

خلٌل علٌوي خلٌل كاظم

بٌداء رافع شرقً حمادي

طه محفوظ رمضان سلمان

عزٌز عدنان علً فتاح

اوكار سعد اشرف كامل

مروج عٌسى فرحان محمود

عهود فرحان محمود شهاب

القبول العامقناة القبول

االسم

سرى حسٌن خضر محمود

صهٌب عبدالصمد اسماعٌل هالل

احمد عراك ناٌف جاسم

سرور احمد عماش حسٌن

سلوان مجٌد رشٌد محمود

مصطفى ناظم عبد داود

ورود وادي علً ضاحً

\مكان التقدٌم ماجستٌر\العلوم السٌاسٌة\كلٌة العلوم السٌاسٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

محمد احمد ابراهٌم محمد

عبد هللا احمد مبارك شالل

ٌاسر سعٌد مرشد حمري

وسام ابراهٌم محمود حسن

عبٌر اسماعٌل خلٌل حسانً

قصً جاسم محمد حسن

اوس سامً محمد عبدهللا

محمد خالد فٌحان كواد

سالم علً احمد سالم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس60.9690.149.069078841.69ًالذكر1415/11/1984

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.86693.16654.9619382534.77ًالانثى1512/04/1991

ذكر1602/01/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/1/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.02994.39560.8383586448.85ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.01490.30653.8573469243.31ًالذكر1725/04/1983

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.8985.5556.6510505633.23ًالانثى1808/03/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.53889.8457.6986139839.69ًالانثى1911/05/1991

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.16985.57248.5305873140.54ًالذكر2021/03/1990

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر103/05/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/1/2017شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---64.8881.8355.863162655054.10421386

ذكر220/05/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/7/2012شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---54.36179.66647.708317935048.39582255

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---88.027no57.578.8689الانثى128/04/1991

nonoمرشح حسب الخطة---89.027no5077.3189الذكر213/03/1994

ذكر315/04/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

23/1/2014شهادة فً 

84.778no5074.3446---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---79.305no5070.5135الذكر405/05/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.194no28.3ًالذكر502/06/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.999no33.8ًالذكر629/07/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.444no39ًالانثى707/06/1991

ذكر812/12/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/9/2013شهادة فً 

80.11no41.5ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر914/11/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/5/2016شهادة فً 

84.731no40.7ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

صالح راكان شالل احمد

منال سمٌر قادر محمد

نوفل حسن علً طحطوح

سمٌر شاكر عباس جاسم

االسم

مها شاهر بدوي جبل

ابراهٌم مصطفى حسن سلٌمان

محمد عبد الفتاح علً شرار

اٌاد محمد جوٌر داثان

ٌاسر كرٌم جاسم محمد

القبول العامقناة القبول

االسم

علً غنً جاسم علوان

رافت بشٌر شٌت محمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم االرض التطبٌقٌة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

سمٌط عوٌد سمٌط عبد هللا

صالح حسن جار المسعود

نغم حسٌن جاسم جٌاد

هدٌل خلٌل ابراهٌم حمد

عمر نوفل محمدعلً حمدان

\مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم علوم االرض التطبٌقٌة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات \

علً حازم حسن ناصر

روٌده ثاٌر امٌن علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1005/07/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/11/2013شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.77778.28638.2ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.249no35.3ًالذكر1125/01/1989

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر131/08/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---84.11384.11371.028255566.219775

nonoمرشح حسب الخطة---77.41485.464.6778559754.861.71449918الذكر201/01/1997

nonoمرشح حسب الخطة---68.72485.55757.3436985559.557.99058899الانثى305/08/1995

nonoغٌر مرشح---67.548879.99659.107311015156.6751177الانثى402/08/1994

nonoغٌر مرشح---65.32679.97757.1719916451.355.41039415الذكر506/06/1994

ذكر628/10/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/1/2017شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن57.64581.8349.633662325049.74356362

ذكر728/02/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/5/2011شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس53.49478.44947.468262228.5ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.054384.355155.6660980836.5ًالانثى813/07/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر131/01/1995

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/5/2017شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---87.21287.21271.80374.5872.6361

انثى217/09/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/9/2013

nonoمرشح حسب الخطة---80.67880.67870.169559.1666.86665

nonoمرشح حسب الخطة---81.07187.89366.3868948761.2564.84582641الانثى322/08/1995

ذكر410/01/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/9/2012

nonoغٌر مرشح---83.75990.23967.3492846857.564.39449928

nonoغٌر مرشح---79.71892.3463.0949754266.2564.04148279الانثى505/03/1996

ذكر627/09/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/1/2013

nonoغٌر مرشح---79.16384.84966.4400917758.3364.00706424

ارشد مهدي حمد مصطفى

ساره نبٌل دروش محمد

موج صدام زبن حسٌن

مصعب علً عبدالوهاب جاسم

اٌمان سعد مجٌد خضٌر

عمر عبدالناصر عبدالموجود داود

زٌنه حسٌن شكور محمد

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

االسم

سٌف الدٌن ضامن علٌوي مطلك

منى خالد فرج عبد

ساره علً خلف حسٌن

سفٌان شالش حمادي جواد

ماهر نجم عبدهللا مطر

محمد حجوب عبٌد غالب

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

االسم

لٌث اخالص صالح عاٌد

لؤي موسى راوي ترف

صابر صبحً شهاب احمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---70.54485.28258.9952551873.3363.29567862الانثى725/08/1995

nonoغٌر مرشح---80.26284.74567.420506252.9163.06735434الانثى815/07/1985

nonoغٌر مرشح---73.64784.49461.9929510362.9162.26806572الانثى925/06/1988

nonoغٌر مرشح---77.33592.3461.2088853754.1659.09421976الانثى1009/09/1995

nonoغٌر مرشح---73.2988.5159.7246014656.558.75722102الانثى1106/12/1992

انثى1207/10/1986

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/5/2014

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.91589.42554.142784115052.89994887

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.1992.3453.1793496940ًالذكر1319/04/1996

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس58.40893.25145.9196266213.33ًالانثى1401/08/1982

انثى1529/11/1983

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/10/2007

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.9277.89359.6863632232.91ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.8181290.4560.0633580848.75ًالانثى1610/07/1996

انثى1702/10/1979

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/9/2004

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.3683.99760.3177075434.58ً

ذكر1822/03/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/3/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.33189.42558.5250200645.41ً

انثى1908/09/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/6/2010

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس72.12878.13964.1856492732.08ً

ذكر2014/11/1984

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/7/2007

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.1590.6845.7994100125ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.1692.3462.6533311731.25ًالذكر2116/02/1996

انثى2202/01/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/3/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.20792.03367.593297643.33ً

ذكر2301/11/1990

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/9/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.0188.62360.2580262246.25ً

ذكر2406/12/1987

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/3/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.11585.52558.5196883239.58ً

انثى2503/01/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/3/2008شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.19778.27357.946433585ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.06392.3460.9936035842.91ًالانثى2601/12/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.983.0461.2673892142.91ًالانثى2728/02/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.64789.24754.0002599812.08ًالذكر2812/07/1992

عبٌر علً عبٌد حمد

رٌهام طارق علً عبد

سارة سالم شرٌف ٌحٌى

عمر حسٌن علً حمٌد

كولناز عباس فاضل عباس

علً عبدهللا مجٌد ابراهٌم

محمد ٌوسف ذنون ابراهٌم

اسماء احمد عزاوي عٌسى

سلٌمان فرج سلٌمان حسٌن

عاصم خطاب حسن حنده

صهٌب وعد عكله موسى

غصون حازم اسماعٌل ابراهٌم

مرٌم محمود جاسم محمد

ساره علً حسٌن محمد

فلاير فاضل صالح محمود

محمد حسٌن علوان حسٌن

اٌالف مدهللا شوٌخ عبٌد

فٌحاء فتح هللا محمد علً عبدهللا

عبٌر خلٌل ابراهٌم عروه

االء ضٌاء عبدهللا محمود

حنٌن عٌسى محمد حسن

اٌمان وعد هادي طوقان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى2916/09/1988

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/3/2012

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.19489.42552.7502752342.5ً

nonoتنحٌة---خطا بٌاناتخطا بٌانات84.69noالانثى3022/11/1987

انثى3107/03/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/6/2012شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.07381.88561.1663082522.1ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر127/02/1976

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/12/2002

nonoمرشح حسب الخطة---69.08581.88559.4554107161.6660.1167875

انثى201/08/1983

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/6/2007

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.4177.89359.231491055056.46204374

ذكر316/08/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/5/2010

nonoمرشح حسب الخطة---64.00382.63254.72848265053.30993782

ذكر430/05/1979

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/5/2005

nonoمرشح حسب الخطة---58.7183.1549.981168075049.98681765

ذكر501/07/1968

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/11/2003

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.8181.2258.6971441841.94ً

ذكر625/04/1985

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/3/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.41785.68757.86039446ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.5486.6354.2125424247.222ًالذكر713/10/1995

ذكر806/10/1975

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/9/2005

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس55.7383.1547.444225836.66ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس61.43394.19847.9666917932.222ًالذكر904/03/1993

انثى1019/07/1984

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/3/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس62.98393.25149.5164334229.44ً

ذكر1128/05/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/5/2007

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس62.42886.99151.4888728425.55ً

عبد الرحمن ابراهٌم محمد احمد

ارجان جالل حسٌن محمد

عثمان داود سلمان كردي

فاتن لطٌف موزه علوان

باسم ضٌاء الدٌن حسٌن علً

عالء الدٌن فندي احمد فاضل

لٌنا صمد علً محمد

فرٌاد عبٌد علً عبد هللا

احمد انور عبدهللا صالح

حمٌد عبدهللا عروه مهٌدي

نزهان بكر محمود عزٌز

هدٌل لقمان ذنون حسٌن

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

االسم

رؤى عبدالكرٌم علً عبدهللا

راٌه نجاة رشٌد سعٌد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى1207/01/1986

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/6/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.885.68756.5125940934.444ً

انثى1306/09/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/9/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.89877.08459.2187789731.388ً

ذكر1416/02/1989

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/3/2012

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.57377.08463.4199351737.77ً

ذكر1501/09/1979

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/4/2009

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.62187.95859.4368844243.333ً

ذكر1623/08/1984

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/7/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس58.20285.68748.512477937.77ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.3785.7257.8056357940.55ًالانثى1725/03/1989

ذكر1826/08/1971

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/10/2002

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس59.20978.88952.3290281333.888ً

انثى1918/01/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/3/2013

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.50192.03353.5474219434.444ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---81.63182.91169.6358379561.2567.12008656الانثى128/03/1996

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد82.91182.911الانثى201/08/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---81.70282.91169.696404955063.78748346الذكر318/03/1994

nonoمرشح حسب الخطة---80.00682.91168.249621485062.77473504الانثى415/03/1996

ذكر501/07/1973

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/2/2001شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.27588.5749.095508554.0650.58485595

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.52587.43855.4943244118.43ًالانثى603/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.91592.3457.7105563742.18ًالانثى717/07/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.461283.69964.7915924336.93ًالانثى817/08/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.53777.24463.2928124839.06ًالانثى910/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.90592.3459.285595934.68ًالانثى1014/06/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.379979.537962.7166022444.56ًالانثى1105/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.03192.3458.5938448729.68ًالذكر1228/03/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.23192.3457.16918627.81ًالانثى1310/07/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.7592.3459.1629169438.75ًالذكر1401/01/1995

نور محمد جمٌل محمد

محمد عقٌل حسٌن عبدهللا

اساور عمار فٌصل عبد

هاله كمال مصطفى مطلك

نورا خالد خلٌل ابراهٌم

حنٌن غسان فٌصل عبد

ساره محمود ابراهٌم حمادي

مروان هاشم اصلٌفج محمود

رفل مصطفى طعمة بكر

فاطمة احمد غشان رحٌل

عبدالمنعم كردي عبدهللا طحطوح

رابعه خالد عبدالسالم حمد

صدام خلٌل كلش حماده

حنان عالء خلٌل عبد

زبٌده نجات خورشٌد احمد

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

االسم

هدى طارق برهان حمد

احمد هٌثم شامل عباس

نعمان عبد الرحمن سعٌد مٌران

زٌاد عطٌه عبد محسن

افراح هادي خلف سلمان

محمد محسن محمود جمعه

اسراء طالب محمد باقر سمٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.44881.68266.7702417237.18ًالانثى1509/11/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.43587.43853.77669186ًالانثى1607/11/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.47492.3457.3615149441.87ًالانثى1717/04/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس65.8584.6655.3533575532.81ًالذكر1814/05/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---80.25782.91168.4637386163.667.00461703الانثى117/06/1995

انثى210/03/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/11/2009شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---75.47478.27367.0805271460.565.106369

nonoمرشح حسب الخطة---74.3988.0660.8357466562.27361.26692266الذكر309/09/1993

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس52.30786.99743.1392808927.7ًالذكر430/10/1981

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.41582.91158.3618460325.9ًالانثى506/04/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.25982.91155.6696003828.4ًالانثى624/02/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.09784.49459.0047101547.3ًالانثى718/12/1993

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى128/01/1991

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/3/2017

85.55no5074.885---مرشح حسب الخطةnono

ذكر216/11/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

18/1/2016شهادة فً 

83no5073.1---مرشح حسب الخطةnono

انثى312/12/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/10/2011شهادة فً 

82.611no5072.8277---مرشح حسب الخطةnono

ذكر401/01/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/11/2014شهادة فً 

79.361no28.03ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.611no13.57ًالذكر528/04/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.412no30.17ًالانثى610/10/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.55586.99742.14ًالانثى708/01/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.444no31.6ًالانثى812/03/1994

انثى927/09/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

3/11/2014شهادة فً 

79.527no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

منى هالل شبٌب جعاطة

استبرق محمود مهدي صالح

محمد خطاب عمر عبدالعزٌز

دنٌا كمال سالم حسن

سعد صالح نفٌش غرب

احمد ابراهٌم عبدهللا محٌمٌد

جنان اٌوب صابر صدٌق

سفانة احمد محمد احمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\علوم الحٌاة\قسم علوم الحٌاة\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

صفا علً ناجً علوان

حنان صبري صبحً ٌحٌى

عامر حسٌن علً عبٌد

غازي شمس صا لح محمد

تقى محمد طٌب احمد

رجاء محمد غنً حمزه

مها غانم محمد سلطان

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

االسم

دعاء احمد حسن اسماعٌل

اسراء عبدالمنعم محمد الطٌف

وهاد حكمت علً جاسم

فاطمه حمٌد معٌوف طلٌان

حمد محمد جاسم حمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى1010/09/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/11/2014شهادة فً 

80.361no34.1ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.611no30.89ًالانثى1124/03/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.08381.68245.53ًالذكر1224/04/1991

انثى1325/12/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/1/2014شهادة فً 

78.444no34.64ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.138noًالانثى1401/09/1990

انثى1516/10/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/1/2016شهادة فً 

79.749no16.42ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.527no21.96ًالانثى1618/05/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.639no28.03ًالانثى1719/06/1991

انثى1816/11/1966

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/5/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس79.38988.18814.64ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.637no30.89ًالانثى1931/01/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.666no39.46ًالانثى2013/08/1990

انثى2105/03/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/9/2014شهادة فً 

77.305no19.28ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى2207/11/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

11/12/2011شهادة فً 

76.277no25.89ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.749no45.17ًالانثى2309/07/1990

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.472no39.1ًالانثى2428/08/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.88881.68241.42ًالذكر2515/05/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.91687.21227.5ًالانثى2621/07/1994

انثى2715/02/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

86.25no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر2803/05/1980

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/5/2016

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.12583.10429.82ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.972no33.03ًالذكر2901/01/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.888no38.03ًالانثى3014/03/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس87.194no40.17ًالانثى3104/09/1992

انثى3223/04/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

24/4/2014شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.02793.25126.42ً

ذكر3303/03/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/7/2013شهادة فً 

82.86noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

اسراء سلمان دلس كاٌم

حسٌن عبد شرقً حمد

هٌلٌن صباح صدٌم صالح

شٌرٌن عادل علً حماد

فرمان ناصح عثمان مراد

لٌث عبد الكرٌم جاسم محمد

لبنى عامر محمد جاسم

هدى منٌر احمد عبد

نداء وسمً شهاب حمٌد

خنساء باسم فاضل لطٌف

صفاء محمود سلطان احمد

شهد معاد توفٌق مخلف

دعاء احمد عبدالكرٌم عٌسى

مخلد صباح خلف جاسم

رٌام امٌن صالح لفته

زٌنه ابراهٌم خلٌل ابرهٌم

بان بدران عدنان سعٌد

نور منعم فاضل مصلح

فنار دواس محمود نجم

ذارٌات عبدالرحمن مطلك وادي

عمٌده علً عطٌه علً

نورس طالب محمود عباس

اكثم حمٌد جاسم خلف

انتصار عبد الجبار شمخً حمود

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.055no39.1ًالذكر3412/11/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس89.555no43.92ًالانثى3530/01/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس85.147no25.17ًالانثى3602/11/1989

ذكر3701/01/1975

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/3/2011

84.2no18.21ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.888no29.46ًالانثى3817/10/1984

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.138no37.5ًالانثى3903/02/1990

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى103/10/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2015شهادة فً 

87.167no61.2579.3919---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---83.472no68.62879.0188الذكر230/04/1992

nonoمرشح حسب الخطة---88.667no5077.0669الذكر328/02/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.5no31.375ًالذكر419/07/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.685no35.375ًالانثى501/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.917no28.25ًالذكر601/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.833no0ًالانثى730/07/1990

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى116/09/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

12/2/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---84.67284.67271.16857.26866.998

nonoمرشح حسب الخطة---66.64980.39458.113726485055.67960853الذكر216/02/1995

nonoمرشح حسب الخطة---67.97284.67257.131416485054.99199153الذكر313/07/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس74.6283.463.3912110338.45ًالانثى428/09/1995

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس75.1283.463.8159712237.078ًالانثى519/06/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.20982.0561.195912434.042ًالذكر624/05/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.39282.0559.6344107340.55ًالذكر701/10/1995

ذكر821/04/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/2/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.2182.2170.552540.31ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.36182.0560.4671543342.826ًالذكر915/01/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.39680.39463.1247481936.67ًالانثى1022/03/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.00280.39468.0128267938.486ًالذكر1120/07/1996

اٌمن احمد عٌسى فرحان

معاذ محمد شكر محمود

مزاحم عزٌز عبدهللا فرحان

محمد نواف احمد حمادي

اسٌل محمود الطٌف محمود

عبدالقادر محمد محمود صالح

االسم

عبٌر ابراهٌم اعشوي وهاب

محمد زٌاد عزٌز علً

منصور جمعه صالح حسٌن

مروه جالل عبٌد محمود

نسرٌن سالم محمد شرٌمط

حٌدر محمد عبد فرحان

مٌس ولٌد شاكر عبدهللا

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

االسم

سحر ناجً رشٌد عبد

منٌر رمضان بداح جاسم

محمود ابراهٌم محمد صالح

عبدهللا احمد عبدهللا عزٌز

فرح ناصر حمد عبد

امٌره عبد المنعم ٌاسٌن مجٌد

رٌم سعود عبد عزٌز

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم الفٌزٌاء\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

بالل سعد مطلك حمٌد

اتٌن عامر حمٌد منصور

رشا قحطان مجول هبهاب

قاسم مصطفى خالد محمود

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.47380.39458.8322025337.18ًالذكر1201/01/1997

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر102/02/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/2/2016شهادة فً 

81.565no8281.6955---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---87.055no67.281.0985الذكر211/10/1994

ذكر328/03/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/5/2017شهادة فً 

88.055no63.780.7485مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر431/01/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/11/2018شهادة فً 

85.786no62.378.7402غٌر مرشحتعوٌض متضررٌنnono

ذكر526/01/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/6/2012شهادة فً 

80.885no73.378.6095---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح---86no5576.7الذكر619/08/1986

ذكر701/12/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/9/2018شهادة فً 

84.428no54.575.4496---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---83.027no50.573.2689الذكر801/09/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.55667.14830.7ًالذكر905/06/1990

ذكر1008/06/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/12/2016شهادة فً 

82.305no35.2ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى1128/11/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/5/2015شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.63981.3725ً

انثى1201/04/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/3/2015شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.43282.30730ً

nonoتنحٌةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةلم ٌجتاز التنافس75.042no23.2ًالذكر1301/12/1983

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.702no30ًالذكر1408/02/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس82.588no25.7ًالذكر1524/08/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.257no21.2ًالانثى1621/05/1987

ذكر1701/07/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/6/2016شهادة فً 

81.531no33.2ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.97no46.5ًالذكر1828/03/1991

مصطفى عبداللطٌف ناجً احمد

حمد علً عبدهللا حسٌن

اٌمن صادق جعفر علوان

صابرٌن قحطان عبدهللا رشٌد

عالء حافظ حماد جاسم

خالد خلٌل ابراهٌم عطٌة

زٌد عبدالقادر داود ناٌف

اٌهم حماد احمد هدهود

احمد عبد الودود ٌوسف ٌعقوب

علً سعدون محمود شكور

هند عبد الوهاب عبد اللطٌف غضبان

صابرٌن شاكر محمود احمد

مصطفى قتٌبة جبار توفٌق

سٌف محمود حسن حمود

محمد غنام مخلف سعود

مصطفى جمال خلٌل اسماعٌل

محمد مزهر عفتان خلف

زانا سعٌد افندي احمد

عمر ودٌع محمد صالح

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم علوم الكٌمٌاء\كلٌة الـعلوم\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1906/04/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

5/2/2014شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.85782.51935.2ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.083no19.8ًالذكر2001/07/1992

ذكر2126/01/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/2/2016شهادة فً 

77.971noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.75no43.2ًالذكر2207/06/1991

ذكر2328/05/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/9/2013شهادة فً 

86no46ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس83.555no29.7ًالذكر2407/10/1989

انثى2515/10/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

77no33.2ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.91no34.7ًالذكر2601/01/1984

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---79.2683.88167.0605025656.6763.94335179الانثى114/09/1993

nonoمرشح حسب الخطة---79.4487.8365.0837276653.3361.55760936الذكر214/07/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن69.7778.4861.8933154960.6761.52632085الذكر314/08/1990

ذكر429/11/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/11/2011شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---72.53681.53162.6176933258.561.38238532

nonoغٌر مرشح---78.55985.53365.5629609251.1761.24507265الذكر508/06/1995

nonoغٌر مرشح---73.75183.88162.399433815459.87960367الانثى608/10/1995

nonoغٌر مرشح---71.03785.53359.2853276554.3357.79872936الذكر721/10/1993

ذكر825/05/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/12/2006شهادة فً 

noعلى نفقته الخاصةnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة57.6180.1750.332398965050.23267928

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.2680.80261.9104431823.5ًالذكر919/01/1991

ذكر1001/01/1975

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

1/11/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.184874.83464.4398579638.67ً

ذكر1126/03/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/2/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس74.5181.8864.1270114835.67ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.85979.65167.4621040827ًالانثى1206/02/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.78785.53365.7532428244.33ًالانثى1327/03/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.01982.9856.2848174941.17ًالذكر1410/09/1990

امٌرة عزٌز حوا س مشو ح

تبارك ٌوسف خلٌل ابراهٌم

محمد احمد صالح عبدهللا

زٌنب فؤاد سعدهللا محمد

عبدهللا ماهر عبدهللا عبدالرحمن

بشٌر احمد جوٌر مناور

محمدبكر وجٌه عبدالحمٌد حسٌن

احمد عبد سلمان علً

مصطفى محمد عبد جاسم

االسم

ساره عبدهللا كامل تركً

مروان صباح مهدي جرو

عبد السالم احمد حبٌب عبد

جاسم حمد عبد صا لح

احمد خضر مصطفى محمد

هبه حمزه رشٌد لطٌف

عزٌز صالح عزٌز علً

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

وسام حسٌن خلف صالح

مهند فٌصل شرٌف فاضل

محمد حمٌد محل عماش

عادل حسٌن دلف اسعد

عمر فالح ابراهٌم دهام

مظر جواد كاظم عباس

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.99685.53365.9276678831.83ًالذكر1525/12/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.10386.07466.5572229234.33ًالذكر1604/01/1997

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.60786.99456.583779839.17ًالانثى1708/03/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.9183.2156.0821148328.83ًالذكر1801/01/1988

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.18584.18571.0462543.67ًالذكر1913/02/1989

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.68885.53364.83605072ًالذكر2003/01/1997

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس76.40885.53363.767801543.17ًالانثى2120/10/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.8387.8362.126121231.17ًالانثى2229/10/1993

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر114/08/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---87.3887.3871.8456068.2915

انثى223/05/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/11/2005شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---74.47774.47768.619255063.033475

انثى328/04/1988

موظف فً وزارة الموارد المائٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/4/2017

nonoمرشح حسب الخطة---71.5579.8562.690255175660.68317862

ذكر418/10/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.63780.4660.6835477929ً

انثى528/05/1989

موظف فً وزارة العلوم 

والتكنولوجٌا والمباشرة بعد آخر 

12/7/2011شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.80590.28558.5207936740ً

ذكر619/09/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

13/3/2006شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.91367.91366.9782533ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس82.62790.59866.2576462746ًالانثى712/09/1997

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.37978.75459.622894643ًالذكر825/01/1992

ذكر904/11/1983

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/11/2005

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.94673.41866.0529891445ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.91880.84864.193679730ًالانثى1001/03/1993

ذكر1124/03/1982

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/6/2007

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس64.49573.41860.0469023622ً

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس65.79888.07353.8037402326ًالذكر1208/03/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس72.89281.41562.9887065737ًالانثى1301/10/1987

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.98978.75463.7022300641ًالذكر1406/01/1994

شذى عبدالرزاق عبدالحمٌد صالح

نذٌر مطلك محمد داود

ٌاسر جلٌل محمد احمد

سارة فائق عبدهللا مجباس

علً احمد مصطفى شرٌف

محمد حقً اسماعٌل توفٌق

هبه عبداالله مصطفى عبدالرزاق

احمد شهاب حمد صالح

اٌمان عادل محمود لطٌف

ضٌاء محمد اسماعٌل عطٌة

صباح نوري خلف احمد

القبول العامقناة القبول

االسم

محمد كرٌم محمد عطٌة

سها سلٌمان مردان علً

شٌرٌن سعدون جمعه حمد

سعد زغٌر عواد محمد

سالم كاظم خلف جدوع

قٌس ٌحٌى عبدون حمد

امامه عكاب احمد عبدهللا

بلقٌس مالك محمد حسٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة الكهربائٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

انور عبدالوهاب خلف عبدهللا

علً عدنان صالح عٌسى

حنان فائق رشٌد صالح

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.33878.16562.5777834429ًالذكر1509/09/1992

ذكر1609/09/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/2/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.16578.16569.5412534ً

انثى1718/08/1982

موظف فً وزارة الصحة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/8/2008

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس67.65674.47762.3347339236ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---85.1885.58471.058974576669.5412822الذكر129/05/1994

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد85.58485.584الذكر201/08/1994 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

انثى326/08/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.32582.32570.581255666.206875

nonoمرشح حسب الخطة---77.83985.58464.934955655662.25446895الانثى401/04/1995

nonoغٌر مرشح---77.5785.58464.71055015461.49738507الانثى512/12/1996

nonoغٌر مرشح---69.85777.53162.515261855861.1606833الانثى611/06/1992

nonoغٌر مرشح---67.04377.53159.997003895257.59790272الانثى703/04/1992

nonoغٌر مرشح---69.18685.58457.716438315657.20150681الذكر820/11/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.38387.30158.7290159434ًالانثى904/09/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.53177.53169.3827530ًالانثى1002/04/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.34985.58457.8524163940ًالانثى1118/09/1997

ذكر1225/08/1973

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

30/10/1999شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.81886.72846.9609339138ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.65277.53161.4369033434ًالانثى1330/09/1992

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.03777.53160.8865377936ًالانثى1401/01/1993

انثى1501/01/1987

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/11/2013

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.83486.23956.2875738536ً

انثى1623/08/1987

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/12/2011

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.76686.23955.4013644536ً

ذكر1728/07/1982

موظف فً وزارة النفط العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/8/2006

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.43684.43671.10942ً

3عدد المقاعد \مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم الهندسة المدنٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

هالل عبد الكرٌم سلٌم مصري

مٌعاد جوٌسم محمد ربٌع

هدى احمد محمد احمد

رنا مهدي محمد حدٌد

رشا رجب موسى سحل

عمر ناصر محمود عبداللطٌف

سندس حسٌن ٌوسف زٌنل

زٌنة احمد عبدهللا علً

مصطفى ٌاسٌن طه عبد

رٌم حمٌد ندا حماد

هالة عبد الجبار توفٌق صالح

رندة داود مصطفى حمد

االسم

غسان ٌونس احمد صالح

ٌاسر عبدالكرٌم شالل عجمً

هبه رمضان محمد طعمه

سحر ثامر محمد طوٌسان

فاطمة اسماعٌل خلٌل محمد

بكر سعٌد شهاب حمد

فاطمه رشٌد احمد عرٌان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة الكٌمٌاوٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

رافد زٌدان خلٌف عٌسى

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر119/12/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/6/2012شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---60.31476.58954.453606095354.01752426

انثى213/10/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

27/10/2009شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---61.06786.77350.454538835050.31817718

nonoمرشح حسب الخطة---58.64582.77850.084309275050.05901649الانثى322/05/1995

انثى416/06/1957

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

21/12/1981فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس57.83582.45349.5302452831ً

ذكر518/02/1974

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

9/6/2008شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس58.70878.24552.1924962ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس54.40376.40149.2043415826ًالانثى616/03/1992

انثى729/09/1988

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

10/1/2013فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس61.62778.24454.7880444121ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس55.29182.77847.2199086729ًالذكر824/03/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس55.38983.66846.9477185236ًالذكر901/01/1995

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---85.777no7281.6439الذكر126/10/1992

nonoمرشح حسب الخطة---88.638no5277.6466الذكر212/04/1991

ذكر305/06/1990

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---87.44489.4425377.1108

nonoغٌر مرشح---81.972no6576.8804الذكر404/09/1992

ذكر507/04/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

31/10/2014شهادة فً 

80no5271.6---غٌر مرشحnono

انثى623/03/1974

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/6/2002شهادة فً 

77.833no5370.3831---غٌر مرشحnono

ذكر703/06/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2014شهادة فً 

78.528no34ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

فادٌه سعدي كالك حسن

محمد فائق ٌاس خضٌر

االسم

هشام محمد راشد عبود

محمد صباح ارحٌم مرزوك

عبدهللا صائب طاٌس جبر

قتٌبه نجم عبدهللا حمادي

عمر طاهر نافع ٌوسف

مروان اسماعٌل مطلك خلف

ذاكر زٌدان خلٌف عٌسى

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم الهندسة المدنٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

شٌالن برزان عبد الناصري

فرح رافد احمد محمد امٌن

خالده عبداللطٌف احمد محمد صالح

اسامه عصام محمد منٌر

هدى عباس فٌحان صكبان

غسر محمد عبد الرحمن محمد

االسم

سامان عادل محمد حمٌد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر801/06/1978

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/10/2013فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.08382.68243ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.944no22ًالذكر901/11/1973

ذكر1001/07/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

19/1/2003شهادة فً 

71.666no16ًتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1103/03/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

15/8/2012شهادة فً 

76.861no43ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى1203/04/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

31/6/2008شهادة فً 

81.33no29ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1301/01/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

5/9/2004شهادة فً 

76.666no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.861no16ًالذكر1425/01/1993

انثى1510/04/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

28/12/2016شهادة فً 

75.874no24ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

ذكر1601/01/1971

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

14/6/2010شهادة فً 

80.333no45ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس79.222no46ًالانثى1725/11/1989

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر112/06/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---82.26382.26370.565757371.296025

nonoمرشح حسب الخطة---73.16783.66862.0163528167.7114464الذكر229/05/1994

nonoمرشح حسب الخطة---77.58182.77866.256130916565.87929164الانثى330/07/1995

nonoغٌر مرشح---69.61583.66859.005676666761.40397366الانثى415/10/1994

ذكر525/01/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/7/2017شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---71.350588.395658.196251456459.93737601

nonoغٌر مرشح---70.87989.15557.470184646359.12912925الذكر609/01/1992

nonoغٌر مرشح---70.58782.77260.286169135458.40031839الذكر721/03/1997

nonoغٌر مرشح---70.529785.460258.897072175557.72795052الانثى816/05/1996

nonoغٌر مرشح---69.50682.77859.359877235056.55191406الانثى913/03/1996

مروه عامر احمد عبد

لبنى براء محمود علً

جاسم محمد فاضل عباس

فاطمه عبدهللا كامل خطاب

اٌناس صالح ابراهٌم هزاع

قحطان عدنان صابر حسن

عبد اللطٌف عبد الجبار حسن مهدي

احمد رحٌم احمد منصور

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة المدنٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

سٌف سعد محمد خضر

رند رافع احمد حسون

عٌدان ابراهٌم غضبان صلبً

عمر محمد خلف حسٌن

زٌنة عامر ادرٌس احمد

احمد خلٌل ابراهٌم صالح

افنان صالح امٌن مختار

واصف خضٌر مجٌد عالوي

رحمن حمود مضحً محمد

ٌاسٌن علً صالح خلف

عباس علً كنوش حمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---69.205683.66858.658669215156.36106844الانثى1010/06/1994

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء65.33586.1754.244275715554.47099299الذكر1101/01/1991

ذكر1201/12/1979

موظف فً وزارة الموارد المائٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/11/2005

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن57.10579.96349.983389555752.08837269

ذكر1316/01/1979

موظف فً مجلس محافظة صالح 

الدٌن والمباشرة بعد آخر شهادة 

11/8/2003فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس70.74879.27962.3066344648ً

ذكر1401/08/1984

موظف فً مجلس محافظة صالح 

الدٌن والمباشرة بعد آخر شهادة 

5/2/2017فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس68.937872.73464.6248038948ً

ذكر1522/04/1980
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

13/5/2010آخر شهادة فً 
nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.43473.82261.6045716338ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.7578.24462.0096077749ًالانثى1611/03/1988

انثى1720/12/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/9/2006شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس57.80382.68249.4057583522ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.81382.77861.3301134240ًالانثى1820/02/1995

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.90379.48564.9643956643ًالانثى1925/02/1995

انثى2007/09/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس59.2190.15547.640390325ً

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قسم---الٌوجدالٌوجدالٌوجد82.46482.464الذكر116/06/1996 كلٌة ونفس ال جامعة ونفس ال جته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس ال فرز ٌرجى معال ٌدخل محرك ال ب االول ال طال nonoال

nonoمرشح حسب الخطة---76.7782.46465.74008446264.61805908الذكر223/02/1996

nonoمرشح حسب الخطة---70.4682.46460.336672495057.23567074الانثى327/12/1994

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس65.98981.46556.9986923432ًالذكر426/10/1982

ذكر519/05/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

29/10/2006شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس63.38564.79964.7551837828ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.47185.22364.81968199ًالذكر620/08/1994

ذكر728/09/1975

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

3/6/2002شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.71874.81558.5132064822ً

2عدد المقاعد

مفٌد عبدالحمزة امٌن سلمان

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم الرٌاضٌات\كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

محمد صالح جمعه حسن

اسامة عماد محمد نعمان

هند فٌزي صالح بكر

اركان الطٌف خلف جاسم

حسٌن عبدالكرٌم ابراهٌم داؤد

بركات طاٌس حمود مزعل

سماح احمد حردان عبدهللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة المٌكانٌكٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اٌاد سعود نجم صالح

مقداد جاسم مهدي خلف

مروج لٌث خلٌل محمود

سفانه قحطان رجب محمد

اسٌه احمد سمٌر عبد

انصاف رعد عبود سعٌد

امانً احسان شاكر عبدهللا

كرار عماد ناٌف احمد

مهدي مشعان مهدي صالح

محسن علً محمد شندوخ

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر102/05/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

11/2/2018شهادة فً 

98.5no7089.95---مرشح حسب الخطةnono

انثى218/08/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

22/12/2016شهادة فً 

87.772no5076.4404---مرشح حسب الخطةnono

ذكر316/11/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/12/2016شهادة فً 

85.555no5074.8885مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر406/10/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

10/10/2018شهادة فً 

82.1667no43ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى514/05/1990

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

88noًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.0833no37ًالانثى607/06/1994

انثى721/04/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/12/2011شهادة فً 

87.5no31ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.1667no36ًالذكر825/01/1993

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.8333no40ًالانثى905/12/1987

nonoتنحٌةذوي الشهداءلم ٌجتاز التنافس75.7222no29ًالذكر1021/10/1974

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس80.6111no38ًالانثى1130/11/1991

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس84.88889.61432ًالانثى1201/10/1991

انثى1317/04/1971

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/4/2005شهادة فً 

83.555no35ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

انثى1401/07/1970

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/12/2017شهادة فً 

86.5no27ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.694no25ًالذكر1515/02/1991

ذكر1601/01/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/12/2015شهادة فً 

74.944no30ًتنحٌة---لم ٌجتاز التنافسnono

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---79.12983.93766.91819725061.84273804الذكر104/07/1996

nonoمرشح حسب الخطة---71.66986.30259.439462695056.60762389الذكر201/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة---71.59387.86158.640445065056.04831154الذكر321/10/1992

القبول العامقناة القبول

االسم

عبدالرحمن عبدهللا محمد صالح

علً محمود منٌف عبدهللا

فارس سلٌم ذٌاب حنتو

ماهرة ربٌع قاسم محمد

سناء ابراهٌم عبدهللا فٌحان

معاذ عبدهللا محمد صالح

خالد علً محمد خلف

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الرٌاضٌات\كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات\جامعة تكرٌت\الجامعات \

صفا حجوب عبٌد غالب

ابراهٌم عبدهللا محمد مربط

سهى جمعه حماد حمود

عصام حٌدر خلٌل ابراهٌم

ضحى حمٌد محمد خلٌل

شهد ابراهٌم محمد صالح

احمد موفق عزٌز خضٌر

نبٌله ابراهٌم عزٌز عبدهللا

عبدهللا محمود حسٌن احمد

احمد ماهر صالح ٌاسٌن

زٌنب علً جعفر حسٌن

اسراء عبدهللا ابراهٌم علً

االسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2020-2019للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس71.09892.48156.2137469837ًالانثى419/12/1996

ذكر530/05/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/12/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس75.87993.09459.7237191130ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.18792.48152.3308570131ًالذكر618/03/1995

انثى703/06/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/9/2009شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس68.5291.7954.4543272728ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس66.27883.07556.4599604325ًالانثى829/01/1996

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس73.95186.30261.3320641534ًالذكر915/11/1990

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس79.24492.48162.6543948629ًالانثى1004/07/1996

انثى1123/08/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/8/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.85486.08964.6806589930ً

ذكر1204/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/1/2017شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس67.65288.49955.1349008123ً

انثى1320/12/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/12/2007شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس63.93485.20453.5016916325ً

ذكر1401/01/1991

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

7/2/2017شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس78.87283.75766.8018258338ً

انثى1523/08/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/8/2010شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس77.85486.08964.68065899ً

ذكر1612/04/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/10/2005شهادة فً 

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس69.98486.457.99633ً

ذكر1702/10/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/5/2002شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس56.00482.01948.141869836ً

ذكر1827/07/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/10/2013شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌنلم ٌجتاز التنافس62.46483.75752.9048236237ً

nonoتنحٌة---لم ٌجتاز التنافس81.06392.21364.219964728ًالانثى1910/08/1997

منٌر ابراهٌم حمٌد احمد

دلٌر عبد الجبار عبد القادر محمد

عالء جمٌل نواف ابراهٌم

مرٌم قاسم احمد علً

هبة صباح سلطان كالوي

رضاب طارق عبدهللا حسٌن

محمد قاسم ابراهٌم جواد

ارٌج عبدهللا محمود عٌسى

نورالدٌن اٌاد نوري صالح

رضاب طارق عبدهللا حسبن

بتول سطوان حتاوي غدٌر

هٌمن علً عبدالقادر عرب

ٌسر حمد جاسم صالح

هبة صادق ٌاس خضٌر

مرٌم عبد الصمد كرٌم الحدوشً

ماهر قحطان حسٌن احمد
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