
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة ديالى

قسم الدراسات العليا

2019-2018للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى111/12/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

15/1/2014شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---69.69598135جيدجيد69.416972.421365.2799733680

انثى228/11/1983

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

13/8/2008شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---68.46542309متوسطجيد75.26976.8267.8077472770

nonoمرشح حسب الخطة---66.03558908متوسطجيد جدا88.8792.8470.0794129756.6الانثى329/9/1992

nonoغير مرشح---64.833جيدجيد جدا84.7684.7671.1950الانثى427/3/1993

nonoغير مرشح---63.86615713جيد جداجيد67.4584.12556.9516530580الانثى509/05/1993

nonoغير مرشح---61.12282551جيد جداامتياز71.61979.30163.061179356.6الذكر615/12/1994

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين57.8664852مستوفجيد67.79774.10262.6949788646.6الانثى720/10/1992

ذكر828/11/1989

موظف في وزارة الداخلية 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

26/8/2015شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين53.70145409متوسطجيد61.09671.23258.1592201343.3

انثى915/9/1979

موظف في وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

2/3/2003شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين52.72844421جيدمتوسط59.1975.6953.8977774550

ذكر1001/05/1985

موظف في وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

21/8/2007في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين52.51463977متوسطمتوسط60.1781.01452.1780568253.3

nonoغير مرشح---52.45387081جيد جداجيد جدا68.89579.30160.6626725933.3الانثى1102/04/1994

nonoغير مرشح---51.72777256مستوفمتوسط74.9888.6461.0396750930الذكر1222/9/1991

nonoغير مرشح---51.48229617مستوفجيد66.6580.8957.8604231136.6الذكر1309/10/1995

انثى1431/3/1986

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

7/10/2012شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين50.68527178متوسطجيد60.79978.65253.8503882543.3

ذكر1513/11/1990

موظف في وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

3/11/2015

nonoغير مرشحتعويض متضررين49.36910366متوسطجيد جدا68.75884.92757.6701480930

ذكر1629/5/1979

موظف في وزارة الكهرباء 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

14/5/2006شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين48.60026202مستوفجيد61.56683.43552.286088640

nonoغير مرشح---48.30295586مستوفمتوسط65.4185.21354.7327940933.3الانثى1701/06/1994

ذكر1810/01/1980

موظف في وزارة الموارد المائية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

18/10/2005

nonoغير مرشحتعويض متضررين48.24038234متوسطجيد جدا55.68186.59146.0719747853.3

سماح جليل سبع خماس

وليد خالد عبداالمير هادي

عمار عدنان محمد ياسين

ديان خالد محمد كمر

خالد عبود كامل داود

علي سعد عبد المهدي صالح

رشا باسم عيسى عباس

اعتزاز احمد عبدالجليل عبدالكريم

شهد سعد علوان رحيم

منى قيس محمد روضان

بالل خالد عدنان عبدالرحمن

ميعاد حسين عبد الهادي حميد

هاني مرداس اسماعيل علي

زهراء جبار زغير كنن

محمد وهاب رحيم نصيف

دعاء هادي نصار حسون

بسيم عبد الكاظم حمود عبد

نوريه كريم خورشيد ديوان
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ذكر1930/5/1981

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

25/3/2014شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.78415394متوسطجيد56.54982.81948.2773627843.3

ذكر2025/3/1978

موظف في ديوان الوقف السني 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

25/8/2004

nonoغير مرشحتعويض متضررين45.29879474متوسطجيد جدا58.00974.73453.3125639126.6

nonoغير مرشح---44.28519171متوسطمتوسط67.10485.21356.1502738816.6الانثى2108/08/1994

انثى2219/2/1985

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

19/12/2012شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين43.42508333متوسطمتوسط56.518447.7644047633.3

nonoمرشح خارج الخطةاالوائلاليوجدجيد جداجيد جدااليوجداليوجد79.30179.301الذكر2307/01/1995

باسم حسين علي بكتاش

رند جمال اديب عبد

رنا صبري ساالر حسين

حامد طالب زيدان خلف

خالد قحطان شاكر حمودي
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