
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

8عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة76.76477.53168.6963591577766571.1874514noالذكر104/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة79.88382.32568.48760393607758.6765.94132275noالانثى208/06/1993

nonoمرشح حسب الخطة67.25177.53160.1831437864897461.32820064noالذكر301/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة67.17877.53160.1178158361755760.38247108noالانثى415/07/1991

nonoمرشح حسب الخطة71.43387.30158.770152563616060.03910675noالذكر511/08/1994

nonoمرشح حسب الخطة71.35679.65262.6313467153535759.7419427noالانثى627/07/1988

nonoمرشح حسب الخطة67.20287.30155.2891771170626259.70242397noالذكر703/09/1994

nonoمرشح حسب الخطة75.15282.32564.4314861847895859.20204033noالانثى816/01/1992

nonoغٌر مرشح65.10977.53158.26626085618063.659.08638259noالذكر921/06/1992

nonoغٌر مرشح67.74587.30155.7359201163806557.91514407noالذكر1008/03/1993

nonoغٌر مرشح71.65180.20562.5801647545745157.30611532noالانثى1122/10/1993

nonoغٌر مرشح70.04972.29565.9588922335715056.67122456noالانثى1225/08/1978

nonoغٌر مرشح67.24580.20558.731953234715551.31236724noالانثى1330/01/1994

nonoغٌر مرشح69.5687.30157.229177128605048.46042397noالذكر1420/10/1994

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.8684.8251.0909726535576046.26368085الذكر1501/07/1980

nonoتنحٌةnoدرجة التنافسً غٌر صحٌحة70.66587.30158.138294996555الانثى1625/11/1994

nonoتنحٌةnoدرجة التنافسً غٌر صحٌحة65.53187.30153.914393395253الذكر1708/03/1992

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة61.52583.66852.1485923562656555.10401465noالانثى115/10/1994

nonoمرشح حسب الخطة58.68273.54954.5636324748755252.59454273noالانثى208/10/1988

nonoمرشح حسب الخطة60.7683.66851.50017832537452.651.95012483noالانثى310/06/1994

ذكر418/05/1981

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

12/12/2012فً 

56.96565.23357.9039667234616250.73277671noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح60.578.24453.7861114427462.650.25027798noالانثى511/03/1988

nonoغٌر مرشح61.79384.71351.9202200644606549.54415404noالذكر619/06/1990

nonoغٌر مرشح59.31783.66850.2770914740575847.19396403noالذكر708/08/1994

nonoغٌر مرشح54.40376.40149.2043415841696446.7430391noالانثى816/03/1992

nonoغٌر مرشح60.66782.26352.0405571819656042.12839003noالانثى928/08/1993

مازن جاسم محمد فرتم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة الكٌمٌاوٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

فرح غازي فهد خمٌس

رنا عصام احمد اسماعٌل

احمد مٌزر محمد سمٌر

جنبت حسام الدٌن محمود حمٌد

سرمد كامل محمد احمٌد

اٌهال علً عبد مراد

سعد احمد عواد حسٌن

زٌنه ربٌع جبوري هالل

جالل خضٌر محسن موسى

عمر غسان عبدالقادر ماهر

عبٌر غازي نصٌف جاسم

سمٌه قاسم اسعد احمد

علً حامد عبدهللا حسٌن

محمد رحٌم عبد هللا حمود

اٌالف علً خلف حسٌن

محمد توفٌق محمد عبد

\مكان التقدٌم دبلوم عال\قسم الهندسة المدنٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات \

اٌة عبدالسالم خلٌل ابراهٌم

القبول العامقناة القبول

االسم

اٌناس صالح ابراهٌم هزاع

فرح عواد سلطان مخلف

امانً احسان شاكر عبدهللا

خالد محسن محمود جمعة

مروج لٌث خلٌل محمود

عمر عٌسى حنفوش ضاحً

علً عبدهللا علً خلف

هدى عباس فٌحان صكبان
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر110/03/1985

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

8/6/2009فً 

82.78782.78770.6967553837765.387725noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة79.07779.48569.512597853906064.55881846noالانثى204/09/1994

nonoمرشح حسب الخطة77.51180.11967.7501710253756463.32511972noالانثى330/10/1986

nonoمرشح حسب الخطة74.38582.26363.80794906627766.363.26556434noالذكر402/10/1993

nonoمرشح حسب الخطة75.17883.66863.7208756861777362.90461297noالذكر522/06/1994

nonoمرشح حسب الخطة79.64982.26368.32344337508978.362.82641036noالانثى610/04/1993

nonoغٌر مرشح76.24583.66864.6252649253895161.13768544noالذكر719/08/1994

nonoغٌر مرشح77.80983.66865.9509113849745560.86563796noالذكر817/01/1993

nonoغٌر مرشح73.29983.66862.128235257606560.58976464noالانثى920/01/1995

nonoغٌر مرشح71.50583.66860.6076407356787059.22534851noالانثى1013/03/1994

nonoغٌر مرشح81.7384.5668.7591319835695558.63139238noالذكر1119/07/1994

انثى1221/12/1986

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/6/2009فً 

73.54982.78762.8078716456351.357.46551012noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح73.31982.26362.8935271541687256.32546901noالانثى1316/05/1993

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة72.74983.66861.66205518428566.355.76343863الانثى1420/10/1994

nonoغٌر مرشح70.55383.66859.800725546805655.66050785noالذكر1524/11/1994

ذكر1619/12/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

17/2/2008آخر شهادة فً 

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة65.93482.78756.3049695545866252.91347869

ذكر1723/06/1977

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والمباشرة بعد آخر 

27/11/2002شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.21983.93756.0004056743626852.10028397

ذكر1801/07/1973

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

10/6/2009فً 

65.91283.04356.1634641641575851.61442491noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح68.546890.15555.1527834142685051.20694839noالانثى1923/03/1989

ذكر2002/08/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

5/3/2007آخر شهادة فً 

62.39172.73458.4875951934806251.14131663noغٌر مرشحnono

ذكر2109/12/1985

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/3/2008فً 

66.07486.77354.5914028643865851.113982noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح65.06783.66855.1507916940837150.60555418noالانثى2207/04/1993

محمد صالح لطٌف عبدهللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة المدنٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عمر خلٌفة عاٌل الطٌف

اروى فائق ذٌاب طفاح

نور خٌرهللا محمود عٌسى

عثمان مجٌد عبدهللا حسٌن

معتز حمٌد ناٌل عبود

رٌم ذاكر محمود عبدهللا

صبا سامً حمٌد علً

علً الحج احمد شخٌر

نسرٌن احمد عبدهللا محمد

زبٌده طاهر صابر رجب

عبدالهادي ناجً محمد رشٌد

زٌنة سعد صابر رجب

امنه سامً ذٌاب محل

ضحى رٌاض حمود عبد

محمد مصطفى قاسم محمد

تحرٌر احمد ابراهٌم مدفع

عبد السالم ابراهٌم مرزوق هوٌر

ٌونس احمد حمد دهام

عاصم هجران عارف امٌن

مصعب عبد الحق اسماعٌل احمد

هوٌدة علً خلف علٌوي
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة تكرٌت

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2315/04/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

14/8/2004آخر شهادة فً 

65.991.3152.5608613546765050.59260295noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح68.0483.66857.670706627767148.46949462noالانثى2416/01/1995

ذكر2501/10/1986

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

18/9/2012فً 

66.13982.78756.4800312625805847.03602188noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن54.86390.15544.1427923235646141.39995462الذكر2620/03/1988

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.38980.11945.7917419429867240.75421936الانثى2701/01/1987

10عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة73.8780.25364.4907016258797462.54349114noالذكر105/11/1994

ذكر226/08/1992

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/5/2015شهادة فً 

68.11674.80162.5604768556855860.5923338noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة71.07373.24566.2855549434715256.59988845noالذكر311/02/1989

nonoمرشح حسب الخطة70.98680.25361.97288406448364.356.58101884noالذكر428/03/1993

nonoمرشح حسب الخطة71.91880.25362.7865477138855555.3505834noالذكر527/11/1994

nonoمرشح حسب الخطة72.42182.77161.8530602238736454.69714216noالانثى608/06/1984

nonoمرشح حسب الخطة73.07384.27361.6231798134716253.33622587noالذكر730/10/1979

nonoمرشح حسب الخطة65.53280.25357.21138025447553.653.24796617noالذكر814/01/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن56.8873.24553.0485889840755649.13401229الانثى914/03/1991

القبول العام

عمار ٌوسف محمد سلطان

نبع عبد الحكٌم محمد عبد العزٌز

اٌاد حسٌن مصطفى احمد

علً كرٌم بدٌوي عبد

نور كرٌم بدٌوي عبد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\قسم الهندسة المٌكانٌكٌة\كلٌة الهندسة\جامعة تكرٌت\الجامعات قناة القبول\

اسماء محاسن ابرٌسم حدٌد

احمد اسماعٌل صالح طلفاح

غزوان رعد شهاب احمد

نور عبد اللطٌف عزت لطٌف

االسم

هانً احمد حسٌن خلف

حذٌفة صالح الدٌن شالل عبد الرزاق

ماهر خلٌل دهام مجول

محمود عبدالرحمن ٌاسٌن صالح

ابراهٌم جابر قدري مولود
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