
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

ذكر104/02/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

8/4/2012آخر شهادة فً 

82.51293.85364.5861047627760.671.81027329noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة63.37994.03449.5447946652745859.28135627noالذكر203/03/1989

ذكر305/01/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

28/2/2008آخر شهادة فً 

70.9190.5356.891313132794958.42391917noمرشح حسب الخطةnono

ذكر401/05/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/2/2001شهادة فً 

64.4587.552.9410714334535655.25875noمرشح حسب الخطةnono

ذكر503/08/1984

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/10/2007

67.1789.2454.4269688535745853.59887819noمرشح حسب الخطةnono

ذكر619/07/1992

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

6/9/2011

64.4892.53850.9597415137685651.77181906noغٌر مرشحnono

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر121/04/1974

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/8/2009

78.9no48545877.63noمرشح حسب الخطةnono

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة85.78795.16966.5176239265755575.06233674noالانثى107/04/1991

nonoمرشح حسب الخطة82.6997.9962.8655809361506070.30590665noالذكر201/01/1986

ذكر301/01/1982

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/6/2007

71.6588.5158.3881524755715464.37170673noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة70.40295.16954.5883847154776463.4118693noالانثى401/04/1992

nonoمرشح حسب الخطة75.61893.36459.4008369248626862.98058584noالذكر529/01/1991

النفقة الخاصة

االسم

اركان عبٌد مهدي سعود

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

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

النفقة الخاصة

االسم

شٌبان احمد حسن احمد

خمٌس عبدهللا خلٌل عبد

حسٌن علً حسٌن عماره

عثمان احمد حمد محسن

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

عمر زٌد ابراهٌم حسن

عمر خطاب حسٌن عبدهللا

احمد محمد عبد عبدهللا

قناة القبول

االسم

اٌمان كامل بدوي محمد

محمد حاضر عبدهللا جٌاد

حسٌن غانم محمد حسٌن

ضحى ثابت علً ظاهر
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر617/11/1992

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/9/2011

71.8698.6454.39038524486542.361.47326967noغٌر مرشحnono

ذكر717/11/1987

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/12/2007

69.9787.79457.3414646244745461.33902524noغٌر مرشحnono

ذكر824/05/1975

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/7/2011

69.71493.36454.7630186642714658.93411306noغٌر مرشحnono

ذكر911/09/1979

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/10/2011

63.7993.4950.0634482335706453.54441376noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح69.51193.36454.6035543827645053.32248806noالذكر1005/11/1971

ذكر1121/08/1977

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/5/2015

71.0398.7853.7111343431515252.89779404noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح59.06495.16945.7971130747604852.15797915noالذكر1220/08/1983

nonoغٌر مرشح64.99988.46152.9885388426566051.89197719noالذكر1315/05/1985

ذكر1415/08/1983

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/9/2011

59.67288.46148.6458574731715350.35210023noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح59.85693.36447.0191818730625848.91342731noالذكر1530/01/1980

nonoغٌر مرشح59.3392.7446.8197762631715847.074noالذكر1601/02/1984

انثى1705/12/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

14/1/2007آخر شهادة فً 

63.2994.1349.4409000814756043.80863006noغٌر مرشحnono

nonoتنحٌةnoدرجة التنافسً غٌر صحٌحة72.892.3357.623805917454الذكر1808/07/1968

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى111/04/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/2/2005شهادة فً 

80.4no47685078.38noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة73.5no35564668.95noالذكر201/07/1968

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت االسم

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

االسم

انمار عداي محمود عباس

عناد ٌحٌى محمد احمد

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

قاسم محمود راضً عمران

علً اٌاد صالح شبٌب

جعفر صادق حمدي حسٌن

عمار علً كرٌم جاسم

جاسم محمد مبارك خضٌر

منهل محمدعلً حمدان علً

ٌاسٌن خلٌل حدٌد ابراهٌم

مشرف حازم مجٌد رحٌم

صالح حماده ذٌاب حنتو

سعود راسم علً عبد

مصطفى طعان عبد عبدالرزاق

نور فوزي حامد علً

ظافر خٌون جبر حسٌن
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى110/01/1988

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/11/2012

73.0193.65557.2306645467714068.16146518noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة82.41995.81263.6155419751806067.83087938noالذكر211/04/1990

ذكر322/08/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

31/12/2012آخر شهادة فً 

65.98694.64351.3569756875.5886066.59988298noمرشح حسب الخطةnono

ذكر403/12/1972

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/5/2005

84.495.48265.2968119640655665.70776838noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة76.2991.2260.8889876148.5675465.17229133noالانثى510/07/1991

ذكر618/04/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

2/9/2007آخر شهادة فً 

75.8786.3962.8788323331.5566360.46518263noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح74.25195.48257.4449476938636458.61146338noالانثى705/05/1991

ذكر821/01/1988

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/11/2011

75.65593.85359.2188015236.5776558.40316106noغٌر مرشحnono

ذكر902/01/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/12/2012شهادة فً 

76.93797.70858.6051305834534557.22359141noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح75.19692.06359.6384251819695454.44689762noالذكر1013/08/1989

nonoغٌر مرشح80.82195.48262.5278867318864054.16952071noالذكر1110/06/1977

nonoغٌر مرشح64.6794.3250.449730717725046.41481149noالذكر1211/04/1970 اكرم فٌاض حبٌب عالوي

مروى عبد احمٌد مخلف

محمد عبدهللا حسٌن عبدهللا

ولٌد خالد محمود عبدهللا

فجر صبحً نعمه محمد

خمائل محسن علً محمد

خالد جمال غائب صالح

سمره فٌصل سعٌد ارمٌض

محمد حمد محمد جاسم

حسٌن ٌونس احمد خلف

جاسم خلف علً زٌدان

احمد عاصم خلٌل بكر
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