
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الحدٌث النبوي الشرٌف\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات 5عدد المقاعدالقبول العامقناة القبول\

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة83.79590.78467.0995034452736270.56965241noالانثى120/08/1993

nonoمرشح حسب الخطة84.98690.78468.0532060355734069.13724422noالذكر214/08/1991

nonoمرشح حسب الخطة80.72692.06364.024303350605968.81701231noالانثى330/01/1989

nonoمرشح حسب الخطة85.8690.78468.7530683845715466.62714787noالانثى403/06/1989

nonoمرشح حسب الخطة79.89992.2963.26167166446252.666.48317016noالانثى527/01/1992

nonoغٌر مرشح79.06390.78463.3103173252766265.91722213noالذكر617/07/1993

nonoغٌر مرشح80.3490.78464.3328850943826263.93301956noالانثى722/08/1994

nonoغٌر مرشح77.38990.78461.969848720795254.37889409noالانثى823/06/1990

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن68.33290.78454.7173849122656949.90216944الذكر901/06/1991

nonoتنحٌة5noدرجة المقابلة اقل من 79.99890.78464.05902591365964الذكر1017/01/1994

nonoتنحٌة5noدرجة المقابلة اقل من 78.99990.78463.25906882437148الذكر1115/05/1992

nonoتنحٌة5noدرجة المقابلة اقل من 79.97990.78464.04381151365760الانثى1221/03/1992

ذكر1316/11/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/7/2011

nonoتنحٌة5noدرجة المقابلة اقل من 78.79593.85361.6766303528262

nonoتنحٌة5noدرجة المقابلة اقل من 71.51190.78457.2629941246250الذكر1426/03/1991

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى115/12/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

18/11/2014آخر شهادة فً 

92.833no737188.696.8831noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة93.09no58715989.563noالذكر201/07/1971

nonoمرشح حسب الخطة91.76no50504388.232noالذكر315/01/1986

nonoمرشح حسب الخطة84.194no62625085.5358noالانثى425/03/1990

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن83.111no52756881.7777الذكر509/05/1981

ذكر601/07/1969

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/10/2015

80.64no57595881.548noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن84.62no45655880.734الذكر701/07/1985

ذكر808/01/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

12/9/2003آخر شهادة فً 

75.38no48534476.166noغٌر مرشحnono

قتٌبة مظهر عباس عبد

ابراهٌم بشٌر مهدي عبدالمولى

اٌمان موسى فرحان محمود

محمود خلٌل مهدي حبٌب

سعد محمد عبدالجبار عبدالرحمن

ندى خمٌس حسن جاسم

وعد عبد جزاع سلٌم

عبدالجبار ادري محمد شلش

حسام الدٌن محمد مهدي حسن

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

االسم

هبه طاهر ٌعقوب ٌوسف

وسام محمود محمد خلف

عمر عدنان محمد رجب

مضر راوي صالح محمد

نبا عبدالرحمن وهٌب مجول

حسن عٌسى احمد ذلو

االسم

ورود ضٌاء عبدالستار حمدي

سالم خزعل حمد ذاوي

نضال حسٌن علً حمد

رشا خمٌس حسن جاسم

نورا فرهاد محمود ابراهٌم

احمد عباس جمعه منصور

بسمه محمد ابراهٌم دحام
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر119/07/1977

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/7/2012

94.63594.63573.6587565626080.061125noمرشح حسب الخطةnono

ذكر204/11/1988

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/10/2011

78.71188.46164.1668468985805678.41679282noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة85.35193.47966.9902494976795576.69317464noالانثى301/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة79.3993.36462.36388747777360.374.75472123noالذكر403/05/1979

nonoمرشح حسب الخطة91.3697.9969.4570017360795574.61990121noالانثى522/12/1993

nonoغٌر مرشح93.1898.5470.5752922747665072.50270459noالانثى608/01/1976

nonoغٌر مرشح88.30696.48667.8375430551575671.78628014noالانثى730/05/1989

nonoغٌر مرشح93.2397.9970.8786807350586971.61507651noالذكر803/07/1992

nonoغٌر مرشح78.28995.16960.7038159570874371.49267117noالانثى907/04/1993

nonoغٌر مرشح86.52795.169867.0910238557776071.06371669noالذكر1025/09/1986

nonoغٌر مرشح82.85996.48663.6531037553726070.45717263noالذكر1101/01/1973

nonoغٌر مرشح80.62296.34561.9957615656545070.19703309noالذكر1218/06/1991

nonoغٌر مرشح75.93396.34558.3900692463576066.77304847noالذكر1316/09/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن88.3198.6466.8412875136574165.58890126الانثى1414/04/1985

انثى1501/01/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

17/12/1997آخر شهادة فً 

80.199661.81312542525264.8691875noغٌر مرشحnono

ذكر1620/04/1980

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/12/2008

75.35293.36459.1918837251755064.73431861noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح81.35396.48662.4961796543506264.64732575noالانثى1717/01/1992

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن74.69295.8457.6400283854806164.54801987الذكر1826/07/1990

ذكر1915/07/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/4/2015

77.6294.4560.4955240945516663.84686686noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح85.1198.7864.3580831138565063.45065818noالانثى2006/06/1982

nonoغٌر مرشح72.09895.16955.9034311654795663.33240182noالذكر2128/04/1991

ذكر2217/08/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

23/4/2014آخر شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن78.24294.63560.8993281343745062.52952969

nonoغٌر مرشح81.7997.7262.2966608734524060.80766261noالانثى2328/06/1993

nonoغٌر مرشح74.6697.9956.7607240542795460.33250684noالانثى2416/05/1992

ذكر2508/05/1987

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/1/2010

71.2188.46158.0518754339685259.3363128noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح72.09195.16955.898003542664458.72860245noالانثى2610/01/1991

هبه عبدهللا علً صالح

حسٌن محمود علً ظاهر

اٌناس محمد حسن حمٌد

عالء حمد جاسم احمد

ومٌض اسامه دحام احمد

حال اٌوب ابراهٌم مراد

عبدالرحٌم قحطان جاسم محمد

احمد عبداللطٌف جاسم محمد

سمٌه فكرت احمد مصطفى

صالح حسن حسٌن صالح

عامر عبدالرزاق حمٌد عبدهللا

مها طلب حمٌد دودح

االء صالح حسن محمود

عدنان خلف جاسم بادي

مروة سالم مصطفى سلمان

بان عادل رفٌق محمد

نهال مقصود حسٌن عوفً

بهاء خمٌس جمعه علً

فاطمه وائل كلٌب مطلك

عمر اسماعٌل خلٌل شالل

عبدالعزٌز زٌدان خلف عبٌد

االسم

محمد رمضان عبدهللا عساف

ابراهٌم طه عبدالوهاب عبد

اٌالف محمود مهدي صالح

عبد الجبار ابراهٌم محمد هٌتاوي

صبا عبدهللا علً صالح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفقه واصوله\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح73.6290.5559.0565737234714456.5396016noالانثى2727/11/1991

nonoغٌر مرشح67.73793.26453.2489051733806454.17423362noالذكر2801/07/1973

nonoغٌر مرشح68.56596.34552.7243108731706653.20701761noالذكر2920/04/1991

nonoتنحٌة5noدرجة المقابلة اقل من 73.24195.8456.52028756525262الانثى3017/12/1989

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى117/10/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

23/10/2014آخر شهادة فً 

94no847340101noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة88.722no70766492.1054noالذكر220/12/1991

انثى308/09/1967

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

1/2/2010آخر شهادة فً 

87.7no63886189.29noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة80.41no67685885.387noالذكر401/07/1977

ذكر503/03/1987

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/9/2015

87.979135564081.079noمرشح حسب الخطةnono

ذكر621/04/1982

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/7/2011

78.777no58684280.5439noغٌر مرشحnono

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة82.416no47527279.7912الذكر720/11/1991

nonoغٌر مرشح85.889no347761.675.3223noالذكر817/01/1989

ذكر901/07/1953

موظف فً وزارة التجارة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/2/2016

85.611no0635066.9277ًمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاسnono

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى101/09/1992

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

11/5/2015آخر شهادة فً 

97.68797.68774.4217575744483.595225noمرشح حسب الخطةnono

ذكر230/06/1989

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/12/2013

80.02492.06363.4675426485794177.92727985noمرشح حسب الخطةnono

ذكر310/10/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

6/8/2013آخر شهادة فً 

88.15895.48268.2042221573.5515877.7929555noمرشح حسب الخطةnono

القبول العام

االسم

اشجان عبدهللا الطٌف احمد

بهاء علوان خلف رجب

ٌاسر منصور محمد سلطان

مصطفى خالد جهاد حسن

احمد اسماعٌل فتحً هندي

خلف علوان الطٌف محمود

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم اصول الدٌن\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

هدى علً عطٌه حمد

ابراهٌم جمعة عٌسى خلف

كفاح صابر رشٌد احمد

حسٌن علوان حسٌن محمد

خالد جمال عواد حسٌن

محمد احمد عبدهللا خطاب

صبا نزهان جاسم حسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\قسم اصول الدٌن\كلٌة العلوم االسالمٌة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اطٌاف لطٌف حسٌن زعٌتر

فندي بشٌر سنو ناٌم

جمعة ناصر حسٌن علً
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة74.8597.0757.2671512886.5795374.0370059noالذكر420/03/1983

nonoمرشح حسب الخطة85.11994.03466.539443357.5636272.82761031noالذكر501/03/1991

nonoغٌر مرشح85.97586.91870.9512846936.5536366.61589928noالانثى627/05/1990

ذكر717/11/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/3/2005شهادة فً 

86.5893.2468.0735714341.5745466.1015noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح87.41791.0583369.8548008640544365.8983606noالانثى808/03/1990

nonoغٌر مرشح80.23189.74864.7556819944.5546465.67897739noالانثى908/12/1973

nonoغٌر مرشح84.18392.2966.6536165139.5524665.50753156noالذكر1016/03/1993

ذكر1105/08/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

9/4/2012آخر شهادة فً 

86.54291.3569.0038634430.5675265.45270441noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح88.55792.2970.116820734.5626065.43177449noالانثى1216/09/1992

nonoغٌر مرشح85.83492.2967.9608296141.58258.365.02258073noالانثى1314/07/1994

nonoغٌر مرشح82.96797.68763.2074823945.5655264.89523767noالذكر1412/07/1991

nonoغٌر مرشح90.81192.53871.7696198325655663.73873388noالذكر1512/10/1978

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء82.10995.48263.524359437715063.56705158الذكر1626/11/1981

nonoغٌر مرشح76.2693.259.9770171748595263.38391202noالذكر1713/04/1981

nonoغٌر مرشح81.89597.68762.3907911639746063.37355381noالذكر1802/02/1991

nonoغٌر مرشح84.36786.91869.6242749132696263.33699244noالانثى1917/10/1992

nonoغٌر مرشح84.71686.91869.9122888531656663.23860219noالانثى2013/08/1991

nonoغٌر مرشح83.64894.03465.389529437565662.87267058noالانثى2105/09/1989

nonoغٌر مرشح76.35784.68664.1716721240525861.92017049noالانثى2226/01/1991

nonoغٌر مرشح81.21792.2964.3052251936655760.81365763noالانثى2302/02/1993

nonoغٌر مرشح80.58592.2963.8048262329.5575060.51337836noالذكر2410/12/1992

nonoغٌر مرشح78.39492.2962.07005705406850.660.44903993noالانثى2501/02/1994

nonoغٌر مرشح76.1399.1657.4199546242714659.79396823noالذكر2627/01/1992

nonoغٌر مرشح86.60397.68765.9775283827607059.28426987noالانثى2720/07/1989

nonoغٌر مرشح67.28191.58853.550498548714658.88534895noالانثى2806/10/1991

nonoغٌر مرشح77.69192.2961.5134423836545858.85940967noالانثى2901/01/1994

nonoغٌر مرشح72.44697.68755.1921760435684655.13452323noالانثى3024/05/1990

nonoغٌر مرشح72.82492.53857.5541596728.5686254.83791177noالذكر3109/01/1981

nonoغٌر مرشح75.1395.48258.1249938722.5756053.43749571noالانثى3219/01/1991

nonoغٌر مرشح69.07990.72855.3390340126626152.53732381noالانثى3319/10/1988

ذكر3403/01/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

21/5/2014آخر شهادة فً 

67.81295.48252.46335797235652.349.62435058noغٌر مرشحnono

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن63.29492.2950.1143224121.5544149.53002569الذكر3520/03/1991

nonoٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسمnoالٌوجد6566.6الٌوجدالٌوجد92.2992.29الانثى3611/12/1992

خضر عباس حسٌن احمد

مروه مزاحم شهاب احمد

نجوان رعد عبدهللا محمد

شٌماء جفال شكوري محمود

صباح خطاب هجٌج عبدهللا

هدى زٌن العابدٌن احمد عٌسى

كولر شوكت محمد شالل

همام مزهر عباس حمد

سوالف رعد مصطفى محمد

حمٌد ابراهٌم فرحان حنتوش

سوسن فٌصل محمود حسٌن

عبدالخالق محمد حسن محمد

رشا مصلح اسماعٌل مطلق

رٌم علً عبد الحمٌد عمر

فتحً حسٌن محمد فرحان

عبدهللا صكر عبدهللا حسن

امنه بهجت وهٌب محمد

موج منٌر كامل سلطان

سمٌه ذٌاب صالح ابراهٌم

حنان عبدالحكٌم ابراهٌم خالد

رائد زهو رجب صالح

رواء احسان عطا سلمان

هاله باسم محمد رزوقً

راغب علً خلف محمد

لؤي عبدالرزاق جهاد احمد

عالء عواد خلف مرمً

هٌثم محسن مولود سلمان

رسل خلٌل حمد سالم

ٌوسف فاروق محمد احمد

اسماء حذٌفه محمد علً

اوراس صفاء حسن نقً

مناف هاشم ادرٌس عبدهللا

عدنان عواد سلمان محمد
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