
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
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