
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة ديالى

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

6عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى117/8/1985

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

17/8/2008شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---60.03197872جيدامتياز68.90875.40862.9171124553.3

nonoمرشح حسب الخطة---59.69044213مستوفجيد72.59274.73466.7149173343.3الانثى222/7/1978

انثى307/01/1988

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

16/5/2013شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---59.48502239متوسطجيد جدا77.94180.667.8357462840

nonoمرشح حسب الخطة---56.30111333مستوفجيد جدا77.41488.10363.2873047540الانثى424/10/1990

ذكر525/12/1985

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

15/1/2014شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---55.51837345جيدجيد65.38669.14863.6262477936.6

ذكر610/12/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

18/12/2012شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---54.90312545جيدجيد جدا66.96183.15257.0044649350

nonoغير مرشح---54.86340143جيدجيد جدا67.93779.30159.8191448943.3الذكر709/10/1994

nonoغير مرشح---54.60973905جيد جداجيد جدا58.54172.20955.1710557953.3الانثى804/12/1991

ذكر919/2/1984
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

13/12/2012آخر شهادة في 
nonoغير مرشح---52.65722501جيدجيد جدا62.63969.14860.9531785933.3

nonoغير مرشح---51.66969883متوسطجيد جدا59.76776.8253.8424269146.6الذكر1020/10/1980

انثى1122/8/1979

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

12/9/2002شهادة في 

nonoغير مرشح---51.30633711متوسطمتوسط69.49983.43559.0233387233.3

nonoغير مرشح---49.52706895جيدمتوسط56.30483.20647.910098553.3الانثى1229/1/1994

nonoغير مرشح---48.52001964مستوفجيد جدا62.34985.21352.1714566440الانثى1308/01/1994

انثى1406/07/1986

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

19/12/2012شهادة في 

nonoغير مرشح---47.27579177مستوفمتوسط64.2686.3753.2654168133.3

انثى1522/12/1985

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

3/11/2008شهادة في 

nonoغير مرشح---45.91315809متوسطمتوسط57.150580.229549.9045115636.6

nonoغير مرشح---45.27804288متوسطمستوف56.2169.14854.6972041123.3الانثى1612/04/1985

انثى1728/4/1989

موظف في االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقي والمباشرة بعد 

22/9/2013آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---44.14732371جيدجيد جدا56.445872.421353.0818910223.3

nonoغير مرشح---43.73577713متوسطمتوسط56.72683.35548.2082530433.3الذكر1817/1/1991

ذكر1907/04/1980

موظف في ديوان الوقف السني 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

20/6/2007

nonoغير مرشح---43.4330034متوسطجيد جدا52.59882.81944.9042905740

عمر عماد انصيف كشكول
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االسم

عهود فاضل علوان صالح

بيداء عبد الرزاق عبد سهيل

سناء حماد ضاحي مايع

ريم عادل قادر علي

مصطفى حسين طه ياسين

مروان عدنان جاسم محمد

ياسر محمد شهاب احمد

سجى ابراهيم هاني اسماعيل خليل

نصير صالح عباس حسين

حربي محمود عباس دلو

زينب خليل طه عبدهللا

هبه ماجد عبداالمير محسن

زينب هاشم حمود كاظم

نورس يحيى ابراهيم عبد

رحاب محمود محمد حسن

منى اسماعيل علي سلمان

سوزان مجيد علوان بندر

سا ما ن خليل زورا ب رستم
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nonoغير مرشح---43.20702085متوسطجيد54.17383.35546.0386012136.6الذكر2009/09/1993

انثى2105/02/1983

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

30/5/2012شهادة في 

nonoغير مرشح---42.74404552جيد جداجيد جدا59.10584.7149.6629221826.6

nonoغير مرشح---40.76308697متوسطمتوسط57.44484.7648.2472671123.3الانثى2231/1/1994

nonoغير مرشح---40.05194081جيدجيد60.69790.6748.6456297320الذكر2304/01/1992

nonoغير مرشح---37.41621698متوسطمتوسط57.81790.6746.3374528216.6الذكر2428/11/1991

محمد حسين علي حسين

سجا محمد نصيف جاسم

افنان علي عبداللطيف بكر

حيدر سهيل نجم عبدهللا

اوس عطا هللا ابراهيم عبدهللا
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