
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/06/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/11/2014شهادة فً 

86.388no72مرشح حسب الخطة---82.0716مستوفمتوسطnono

nonoمرشح حسب الخطة---76.3189متوسطجٌد85.027no56الذكر205/20/1990

nonoغٌر مرشح---75.2662جٌدجٌد جدا82.666no58الذكر307/01/1975

ذكر402/01/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/11/2014شهادة فً 

78.277no58مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن72.1939متوسطمتوسطnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن71.5966متوسطمتوسط79.138no54الذكر505/12/1987

nonoغٌر مرشح---70.7689مستوفمستوف80.527no48الذكر605/15/1990

ذكر701/25/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

24/11/2010آخر شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---69.85متوسطجٌد80.594.80545

ذكر801/01/1969

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

4/10/2012آخر شهادة فً 

81.222no38غٌر مرشح---68.2554مستوفجٌدnono

nonoغٌر مرشح---63.6858متوسطجٌد77.694no31الانثى912/06/1992

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---68.80154907جٌدجٌد جدا77.93382.00267.0022129573الانثى102/20/1994

nonoمرشح حسب الخطة---65.62598072جٌدجٌد جدا82.53187.0568.0371153160الانثى210/21/1983

nonoغٌر مرشح---62.35624332متوسطجٌد80.18482.00268.9374904547الانثى302/20/1995

nonoغٌر مرشح---62.05051934مستوفمتوسط79.67682.00268.5007419147الانثى409/04/1994

nonoغٌر مرشح---61.77395007متوسطجٌد جدا76.72482.00265.9627858152الانثى501/17/1996

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن60.58234873متوسطجٌد74.74482.00264.2604981852الذكر608/26/1993

ذكر702/12/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

22/12/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---60.43574932مستوفجٌد جدا84.55187.97169.193927640

nonoغٌر مرشح---60.38127898مستوفمتوسط78.71187.16164.8303985550الانثى806/20/1992

nonoغٌر مرشح---58.56942706مستوفمتوسط76.69685.63263.9563243646الذكر904/29/1989

nonoغٌر مرشح---58.33065017متوسطمتوسط71.50182.00261.4723573951الانثى1010/16/1994

nonoغٌر مرشح---57.7118259متوسطمتوسط74.08187.16161.0168941450الانثى1111/16/1994

nonoغٌر مرشح---57.49987274مستوفمستوف72.61382.00262.4283896346الانثى1203/26/1994

nonoغٌر مرشح---57.10704508متوسطمتوسط80.53990.02364.8672072639الانثى1305/19/1990

nonoغٌر مرشح---55.58004378متوسطمتوسط67.42982.00257.9714911250الانثى1406/07/1993

nonoغٌر مرشح---55.46544901متوسطجٌد71.25388.13458.2363557349الانثى1501/15/1993

nonoغٌر مرشح---55.02491279متوسطجٌد69.99682.00260.1784468443الذكر1602/11/1994

القبول العامقناة القبول

عدنان عباس شاكر حسٌن

غالب محمود سعٌد سمٌن

حسٌن علً كشكول نصٌف

عثمان نوري ثامر شهاب

حسٌن عبدالجلٌل ابراهٌم خلٌفة

سماح نوري فاضل عباس

\مكان التقدٌم دكتوراه\التارٌخ االسالمً\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

زهٌر محمود عبد جاسم

االسم

هند مظهر علً مجٌد

مٌسم وهٌب خضٌر عباس

شٌماء حسن هادي مهدي

طٌبه عدي محمد حسٌن

ساره حازم حسون حسٌن

مالك مهدي حاٌف مضعن

دجله طه مصطفى خمٌس

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التارٌخ االسالمً\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

اسراء ابراهٌم محمد حسٌن

تماره هادي مهدي سلمان

فاطمه صباح شوكت فخري

اٌات محمد حمادي رحٌم

مصطفى صالح متعب ابراهٌم

احمد ناظم حمٌد عطٌه

مصطفى رعد صادق جواد

بشا ئر طال ل د لو حجً

حامد ظاهر محمود شحاذة

اسراء غازي ولً محمد

هدٌل عبدالوهاب علً عطٌة

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1701/12/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/3/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن54.13370271مستوفمتوسط72.50687.97759.3338610142

nonoغٌر مرشح---53.33378725مستوفجٌد71.79483.01361.1911246535الذكر1804/01/1990

ذكر1906/22/1985

موظف فً دٌوان الوقف الشٌعً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/9/2013

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.27847055متوسطجٌد79.65193.7462.3978150732

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.62028122متوسطمتوسط77.81185.63264.8861160324الانثى2002/06/1985

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.59163591مستوفمتوسط69.36387.16157.1309084442الانثى2110/10/1994

nonoغٌر مرشح---52.52416862مستوفمتوسط73.42388.08260.0345265935الذكر2203/20/1979

ذكر2304/14/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/5/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.4269772متوسطمستوف67.8789.8154.7528245747

انثى2412/06/1968

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/4/1992شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.11645833متوسطمتوسط73.39286.56860.7377976232

ذكر2507/20/1979

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/7/2013

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.02976752متوسطجٌد جدا61.70675.43256.3282393142

انثى2606/18/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/1/2010شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.36647939متوسطمتوسط67.7182.81257.8092562733

nonoغٌر مرشح---48.30995427متوسطمتوسط70.91683.01360.4427918220الذكر2704/11/1987

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.12991818متوسطجٌد64.66486.33853.6141688232الذكر2811/12/1983

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.94485249متوسطمتوسط61.1387.16150.3497892739الانثى2903/06/1992

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.30794431مستوفجٌد60.80691.07848.5827775941الذكر3005/21/1993

ذكر3103/17/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/12/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.64442261متوسطجٌد62.43883.35353.0634608725

ذكر3202/21/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/3/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.85313048متوسطمتوسط57.81286.33847.9330435531

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن40.82110929مستوفجٌد59.77886.95949.3158704221الذكر3312/14/1989

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌندرجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطجٌد59.25382.00250.94224685الانثى3412/07/1993

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---73.0162متوسطجٌد جدا81.166no54الذكر112/30/1985

nonoمرشح حسب الخطة---70.8662متوسطمتوسط77.666no55الذكر202/11/1988

nonoغٌر مرشح---67.6439متوسطجٌد جدا80.77786.94437الذكر305/14/1975

nonoغٌر مرشح---64.5متوسطجٌد75no40الذكر403/11/1983

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن62.9027متوسطجٌد جدا77.861no28الذكر501/15/1964

ٌاس محمود خمٌس محمد

لمٌاء عادل حمٌد علً

جبار داود سلمان هٌه

هدٌل ناجح صالح بردي

احمد فاضل عبد حسن

قصً محمود نجم عبدهللا

نورس عٌسى حسٌن نصٌف

هشام نجم عبدهللا خماس

جعفر جاسم جواد كاظم

حنان محمد عواد شرموط

نور عامر منصور علً

علً حمد عواد حسٌن

ابراهٌم حمادي عٌدان ابراهٌم

القبول العامقناة القبول

االسم

علً ابراهٌم عٌدان شكر

ماجد مزهر حسٌن هندي

عدنان ٌاسٌن حسٌن عجاج

معتز ابراهٌم لطٌف جاسم

حٌدر محمد فارس محمد

سعد محمود عبد سلٌم

مصطفى سعد صبٌح ابراهٌم

نور مخٌف ثابت عزٌز

\مكان التقدٌم دكتوراه\التارٌخ الحدٌث\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

امجد علً عبٌد خضٌر

فؤاد هادي مهدي صخل
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى606/28/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

30/6/2013آخر شهادة فً 

74.84no29غٌر مرشح---61.088جٌدمتوسطnono

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر112/06/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

7/1/2014آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---63.7045متوسطجٌد جدا93.7493.7473.43541

nonoمرشح حسب الخطة---58.12486833متوسطجٌد74.1582.00263.7498118945الانثى206/09/1994

nonoغٌر مرشح---57.46488953مستوفمتوسط85.9692.5167.9498421833الانثى308/02/1992

nonoغٌر مرشح---56.67392326جٌدمتوسط74.7382.00264.2484618139الانثى402/04/1995

nonoغٌر مرشح---55.56234844متوسطمتوسط76.66688.13462.6604977839الانثى501/19/1989

nonoغٌر مرشح---54.63685418متوسطجٌد72.49179.90963.4812202634الذكر605/10/1981

nonoغٌر مرشح---54.56187349مستوفجٌد جدا73.71382.00263.3741049834الانثى709/21/1995

nonoغٌر مرشح---53.98400361متوسطجٌد72.38183.01361.6914337336الذكر806/19/1981

nonoغٌر مرشح---53.40144152مستوفجٌد72.88988.13459.5734878939الانثى907/30/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن52.86799725متوسطمتوسط78.16986.33864.8114246425الانثى1006/30/1987

nonoغٌر مرشح---52.84977385متوسطجٌد70.39785.46258.7853912139الذكر1110/03/1990

ذكر1201/19/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/1/2010شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.24039779متوسطجٌد جدا71.81687.97158.7719968437

nonoغٌر مرشح---51.58325898متوسطمتوسط72.85486.33860.4046556931الانثى1312/15/1988

nonoغٌر مرشح---51.53965371متوسطجٌد جدا72.11580.33362.9137910225الانثى1409/18/1987

ذكر1501/29/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن49.53469719مستوفمتوسط63.92981.22555.335281736

nonoغٌر مرشح---48.9457433مستوفمتوسط74.18886.6661.3510618520الانثى1609/10/1994

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.91391659مستوفجٌد64.9989.4152.5913094237الانثى1710/24/1991

ذكر1801/01/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/9/2007شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.42736511متوسطمتوسط66.234486.38354.8962358830

nonoغٌر مرشح---46.7434309متوسطمتوسط67.20282.00257.7763298621الانثى1908/14/1995

ذكر2008/07/1973

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/3/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن45.37368716مستوفجٌد جدا67.94494.80552.8195530828

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء44.08847695متوسطجٌد60.1486.7549.6978242131الذكر2105/23/1984

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌندرجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطمتوسط67.80187.97155.48624482الانثى2201/28/1985

القبول العام

االسم

وسام كرٌم محمود محمد

سهاد فؤاد شهاب احمد

مٌسون فالح جبر سالم

رغده منذر هانً احمد

اسماء غنً داود سلمان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التارٌخ الحدٌث\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات قناة القبول\

عبدالخالق سعد خضٌر ٌاسٌن

لٌث صالح عبد صالح

نور رباح محمد سعودي

دنٌا عبدالستار رمضان جمعة

جعفر مهدي عباس طعمه

منى ٌاس خضٌر فرحان

نهى طه محمود حسن

ضٌاء ابراهٌم رشٌد سهٌل

ساره سهٌل عبدالجبار مراد

نبراس عادل هٌه عذاب

فاطمه محمد احمد عٌدان

تغرٌد سامً ابراهٌم مجٌد

دعاء عجٌل حمد ربه

محمد علً عبد هللا سبع خمٌس

ٌمامة حٌدر حسن احمد

عمار كامل علً دفلة

جمٌل كرٌم جبار برٌد

نبراس رزوقً وهٌب عمر

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى110/29/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

22/10/2012آخر شهادة فً 

85.777no75مرشح حسب الخطة---82.5439متوسطجٌد جداnono

nonoمرشح حسب الخطة---73.5466مستوفجٌد83.638no50الانثى207/23/1990

nonoغٌر مرشح---73.4554متوسطمتوسط79.222no60الذكر309/01/1988

nonoغٌر مرشح---71.7554متوسطمستوف80.222no52الذكر405/13/1990

nonoغٌر مرشح---70.7متوسطجٌد80no49الانثى511/28/1991

nonoغٌر مرشح---70.6912متوسطجٌد80.416no48الانثى603/16/1991

nonoغٌر مرشح---68.9304متوسطجٌد جدا77.47291.74449الانثى710/31/1988

ذكر806/08/1990

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/12/2015

81.333no39غٌر مرشح---68.6331متوسطجٌدnono

nonoغٌر مرشح---68.3135مستوفمستوف75.305no52الانثى907/01/1974

ذكر1011/29/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/9/2017

77.583no45غٌر مرشح---67.8081مستوفجٌدnono

nonoغٌر مرشح---67.0912متوسطجٌد77.41688.0943الذكر1108/22/1990

nonoغٌر مرشح---67.0804مستوفمستوف76.972no44الذكر1211/22/1971

nonoغٌر مرشح---66.0608متوسطجٌد75.944no43الذكر1311/22/1988

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن65.7081مستوفجٌد77.583no38الانثى1411/04/1991

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفمتوسط80.861noالانثى1509/25/1990

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر112/05/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/12/2011شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---62.41952769متوسطجٌد87.12588.97470.7421824143

nonoمرشح حسب الخطة---60.57655895متوسطجٌد84.98789.85568.5379413642الذكر204/17/1993

nonoغٌر مرشح---60.03147784متوسطمتوسط83.4989.85567.3306826343الانثى309/02/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.37857408متوسطمستوف81.80289.85565.9693915544الانثى402/18/1994

nonoغٌر مرشح---59.0560295مستوفمتوسط74.54784.13862.93718550الانثى501/01/1994

nonoغٌر مرشح---58.58011903متوسطمستوف78.81884.13866.5430271840الانثى604/17/1992

nonoغٌر مرشح---58.50658961متوسطجٌد83.73587.8768.580842335الانثى701/08/1996

nonoغٌر مرشح---58.24281957متوسطجٌد77.23284.13865.2040279542الانثى806/27/1993

nonoغٌر مرشح---58.09409433متوسطمستوف81.54984.13868.8487061833الذكر912/12/1990

nonoغٌر مرشح---57.46760611متوسطمتوسط81.07489.85565.3822944539الانثى1009/26/1994

nonoغٌر مرشح---57.20170847مستوفجٌد81.92185.42268.431012131الذكر1102/08/1993

nonoغٌر مرشح---55.83470298متوسطجٌد81.3789.85565.6210042633الذكر1208/18/1994

nonoغٌر مرشح---55.83047643مستوفمتوسط78.73484.13866.4721091931الذكر1307/15/1994

nonoغٌر مرشح---55.01049563مستوفمتوسط75.31684.13863.5864223335الذكر1407/28/1993

nonoغٌر مرشح---55.01026604متوسطجٌد جدا76.72189.85561.8718086239الانثى1501/24/1994

\مكان التقدٌم دكتوراه\االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

سناء حسٌن خلف هالل

القبول العامقناة القبول

نمر خضٌر عباس حسن

فٌات احمد حمد محمد

ماهر سلمان مجٌد هفش

عبد الغنً سعد عبد الغنً عبد الحسٌن

هٌثم قاسم عبدالرزاق قاسم

احمد طالب محمد طوٌلب

نٌران عبد مهدي صالح

جابر موسى عبد هللا داود

اثٌر عماد داود سلمان

غسق زهٌر عوٌد عبد الحسٌن

زٌنب جواد حسٌن حمد

زٌنب مجٌد حمٌد سٌد

االسم

احمد حسن موسى بر غش

محمد ستار عبد قدوري

رانٌا عمر ابراهٌم علوش

رقٌه صبري هاشم مجٌد

براء سلمان جمعه ذٌاب

زٌنب هادي قدوري محمود

شهد سعد طاهر حسٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

مهند احمد حسن عباس

حذٌفه مظهر عرٌبً سبع

عبدهللا جالل خلٌل محمد

امنه ٌاسٌن ابراهٌم كاظم

مها عماد داود سلمان

افنان عطا خزعل شالوخ

اسراء جبار خضٌر عباس

كرٌم فواز جامل وشاع

ودٌان قاسم حسٌن حبٌب

محمد عبد اللطٌف محمد سلمان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن54.89784628متوسطجٌد75.45989.85560.8540661241الانثى1606/06/1991

انثى1705/18/1989

موظف فً وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة والمباشرة بعد آخر 

15/10/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---54.29160381مستوفجٌد جدا77.0488.0962.9880054534

nonoغٌر مرشح---54.26946084مستوفجٌد80.72389.85565.0992297729الانثى1803/19/1995

nonoغٌر مرشح---53.67542875متوسطمتوسط81.26589.85565.5363267926الانثى1905/13/1991

nonoغٌر مرشح---52.38832893مستوفجٌد71.54589.85557.6976127540الانثى2004/21/1993

nonoغٌر مرشح---51.84405549متوسطجٌد69.16785.42257.7772221338الانثى2101/29/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.29357036متوسطجٌد69.9689.85556.4193862336الذكر2210/02/1994

nonoغٌر مرشح---50.05897446متوسطجٌد72.73389.85558.655677830الانثى2302/14/1994

nonoغٌر مرشح---49.7871193متوسطمستوف71.7289.85557.8387418631الذكر2407/30/1992

nonoغٌر مرشح---49.65219987مستوفمتوسط71.48189.85557.6459998231الذكر2507/07/1994

ذكر2605/11/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/12/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن48.92327779مستوفجٌد59.93573.51555.747539733

nonoغٌر مرشح---47.39026346متوسطمتوسط68.53789.85555.2718049529الانثى2707/23/1995

مقبولnoالطالب االول الٌدخل محرك الفرز ٌرجى معالجته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله ًف حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم---الٌوجدمتوسطجٌدالٌوجدالٌوجد84.56584.565الانثى2812/14/1993

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---73.85متوسطجٌد جدا81.5no56الانثى110/14/1986

nonoمرشح حسب الخطة---72.9135متوسطجٌد79.305no58الانثى205/07/1993

nonoغٌر مرشح---71.7804متوسطجٌد جدا78.972no55الذكر307/19/1987

nonoغٌر مرشح---69.8554مستوفمستوف79.222no48الانثى403/10/1990

ذكر502/01/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/12/2014شهادة فً 

77.25no47مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة68.175مستوفجٌدnono

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---64.14521508متوسطامتٌاز83.45584.56570.2074501150الانثى101/09/1996

nonoمرشح حسب الخطة---60.4581759مستوفمتوسط80.7684.56567.9402512943الانثى212/18/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.32317737متوسطجٌد68.07573.51563.3188248150الذكر304/20/1990

nonoغٌر مرشح---57.32664028متوسطجٌد جدا77.4884.56565.1809146839الانثى411/04/1995

nonoغٌر مرشح---56.98508825متوسطمتوسط76.984.56564.6929832139الانثى505/22/1994

nonoغٌر مرشح---55.6767777متوسطمتوسط73.1584.56561.5382538642الانثى606/12/1994

nonoغٌر مرشح---55.58093297متوسطجٌد جدا75.02584.56563.1156185338الانثى701/02/1995

nonoغٌر مرشح---55.1575295مستوفمتوسط70.0586.0358.2250421448الانثى803/24/1993

nonoغٌر مرشح---54.50850579متوسطمتوسط72.18584.56560.7264368440الانثى907/19/1994

سندس راضً داود سلمان

مٌسم عبد هللا سلطان مركب

ٌوسف طالب مهدي عواد

محمد مزهر رحٌم احمد

احمد زاحم ناجً حلبون

تهانً عبد الحبار عبدهللا عباس

مٌاسه اسماعٌل سلطان بالل

\مكان التقدٌم دكتوراه\علم النفس التربوي\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

تقى عبد الرزاق مصطفى رحٌم

انساب احمد علوان عطٌه

ورود عبدهللا جارهللا محمود

بان سمٌر ٌاسٌن شٌحان

علً منذر زٌدان خلف

زٌنة وهاب عبدهللا نجم

انتظار حكٌم محمود ٌوسف

عدنان حسٌن علً منصور

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علم النفس التربوي\العلوم التربوٌة والنفسٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

القبول العامقناة القبول

االسم

افراح لطٌف خدادوست جمعة

هند نزار مصطفى محمد

احمد سلٌمان حسن علً

زٌنه جدوع سلطان عبد

زهراء هاشم محمد عبد

ضحى عامر اسماعٌل عارف

عذراء ٌحٌى حسٌن سلمان

االسم

فاطمه ٌاسٌن محمد عباس

رنده كاظم عباس عبد

علً حسٌن عطٌه عواد

مها محمد خلف جواد

زهراء حسٌن حسون علوان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1009/27/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/10/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.81989329متوسطجٌد69.48676.57562.742704733

nonoغٌر مرشح---53.78420762مستوفجٌد75.5484.56563.5488680331الانثى1111/30/1993

ذكر1205/22/1985

موظف فً وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة والمباشرة بعد آخر 

19/11/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.08736312متوسطمتوسط64.5376.57558.2676616141

nonoغٌر مرشح---52.63789829مستوفجٌد70.3686.0358.4827118439الانثى1305/13/1990

انثى1405/10/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/1/2010شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.0630453متوسطمستوف71.2589.457.6614932939

انثى1511/08/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/8/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.18182597متوسطجٌد71.4586.29859.2597513829

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن49.13566206متوسطجٌد68.42584.14557.7652315229الانثى1609/14/1994

انثى1702/16/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

28/6/2012آخر شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن48.75422545متوسطمتوسط64.68686.96353.3631792238

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.76318817متوسطجٌد61.22573.51556.9474116723الانثى1809/16/1992

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.38436619متوسطجٌد61.03284.75451.2633802835الانثى1908/23/1990

ذكر2010/01/1988

موظف فً وزارة العمل والشؤون 

االجتماعٌة والمباشرة بعد آخر 

19/11/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.0714772متوسطجٌد59.44484.33950.1021102830

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---63.95095166مستوفامتٌاز80.36889.90764.787073862الانثى111/30/1992

انثى210/20/1973

موظف فً مجلس محافظة دٌالى 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/4/2000

nonoمرشح حسب الخطة---63.375825جٌدجٌد86.71986.71971.6797544

nonoغٌر مرشح---60.78741105متوسطجٌد جدا79.86288.70364.9820157951الانثى307/08/1990

nonoغٌر مرشح---59.58134307جٌدجٌد68.6490.4255.1162043870الانثى402/03/1993

nonoغٌر مرشح---57.85467322جٌدجٌد66.64782.74356.9352474660الانثى512/01/1977

nonoغٌر مرشح---57.78351036متوسطمتوسط82.42392.8864.9764433741الذكر602/03/1977

nonoغٌر مرشح---57.63198971متوسطمستوف78.68783.366.9028424436الانثى707/28/1995

nonoغٌر مرشح---57.469825جٌدمتوسط80.39980.39970.0997528الانثى808/07/1978

nonoغٌر مرشح---57.18061008متوسطجٌد72.88883.361.9723001246الانثى907/04/1994

nonoغٌر مرشح---56.59465189جٌد جداجٌد جدا67.87183.357.7066455654الانثى1010/22/1995

nonoغٌر مرشح---56.51264184متوسطمتوسط75.66789.86361.0180597746الانثى1110/28/1993

nonoغٌر مرشح---54.39183004جٌد جداجٌد76.25681.75265.7026143528الانثى1203/12/1994

nonoغٌر مرشح---52.78470724مستوفجٌد71.41579.8962.5495817730الانثى1308/13/1980

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن50.43059372متوسطمتوسط68.7585.3357.4722767534الانثى1401/26/1988

احمد غائب حسٌن عبدهللا

رسل سلمان خضٌر عباس

فنار قاسم طه عبدهللا

نادٌه سالم داود صالح

محمود هاشم ناصر حسٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\ادب\اللغة اإلنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات قناة القبول\

عمار محمد حسٌن علً

نادٌه قاسم محمد حسن

شٌماء اسماعٌل ابراهٌم عبدهللا

اٌفان محمد داود سلمان

حنٌن حسٌن محمد خلف العباسً

فردوس كاظم عبد ابراهٌم

عروبه كرجً حسن فلٌح

اسعد مسعود فاضل داود

سجى سالم ٌحٌى حسن

سهٌر عبدالمنعم محمد سعدهللا

مها عبدهللا حسٌن خمٌس

صفا قٌس فتاح مخلف

القبول العام

االسم

اطٌاف عبد الرزاق حمد محمود

اقبال عبدالنبً كرٌم محمود

مروة طة عبد خلف

شذى عباس حمد حمود

اروى ستار شهاب احمد

اٌا ت فالح حسن حمٌد ي

هدى علً عبدالحسٌن عبدعلً

ازهار خضٌر محمد مخور

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---49.69277797مستوفجٌد68.95986.12257.2753971132الانثى1509/09/1990

ذكر1606/23/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.34680479متوسطجٌد جدا57.15177.09651.3525782738

انثى1710/27/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن45.38784965مستوفمتوسط70.37789.9956.6969280819

انثى1807/22/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/1/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.63718127جٌدجٌد56.6787.346.6245446740

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.80911175متوسطجٌد62.52888.72250.8701596424الانثى1911/16/1990

ذكر2006/18/1976

موظف فً مجلس محافظة دٌالى 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/12/2008

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌندرجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطمستوف62.3789.2550.53367647

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى106/16/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/2/2005شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن65.2918جٌدمتوسط77.09677.09669.27456

nonoمرشح حسب الخطة---64.95988025جٌدجٌد79.9183.367.9426860758الانثى212/13/1995

انثى305/01/1992

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/12/2015شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---64.04416349امتٌازجٌد جدا86.46389.23470.063090750

nonoغٌر مرشح---62.83808764جٌدجٌد76.77589.86361.9115537765الانثى410/07/1993

nonoغٌر مرشح---62.30782319متوسطجٌد77.4389.86362.4397474262الانثى501/23/1994

nonoغٌر مرشح---60.978589مستوفجٌد جدا81.67587.72766.9694128547الانثى611/21/1994

nonoغٌر مرشح---60.59777511امتٌازمتوسط75.48989.90760.8539644460الذكر708/13/1991

ذكر805/31/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---60.15173028جٌدجٌد70.09678.1762.3596146955

nonoغٌر مرشح---58.87326047متوسطمتوسط78.78689.86363.5332292448الانثى906/09/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن58.79474118جٌدجٌد جدا75.09683.363.8496302547الانثى1007/10/1995

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن58.67447465متوسطمستوف76.30889.86361.5349637952الانثى1104/28/1993

nonoغٌر مرشح---56.01022667جٌدجٌد جدا75.02686.71962.0146095342الانثى1212/17/1983

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن55.32686849جٌد جداجٌد75.31883.364.0383835535الانثى1310/02/1995

nonoغٌر مرشح---55.00287982جٌد جداجٌد جدا73.28586.71960.575542642الانثى1407/14/1994

nonoغٌر مرشح---53.64384641متوسطجٌد70.96188.6257.7769234444الانثى1511/15/1991

nonoغٌر مرشح---53.51808214جٌدمتوسط73.28783.362.3115459233الانثى1601/21/1996

nonoغٌر مرشح---52.44634725جٌد جداجٌد70.99187.72758.209067539الانثى1702/15/1994

ذكر1804/08/1972

موظف فً وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

27/9/2003شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء50.52178322متوسطجٌد65.17779.71857.1739760335

نجوى ضٌاء محمود عٌدان

اٌهاب عداي مجٌد حمٌد

نارٌمان غالب حسٌن علوان

رائد احمد سلمان محمود

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اللغة\اللغة اإلنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

نورهان مجٌد خلف عبد الغنً

عالء علً حسٌن علً

شذى عادل هاد ي صالح

اٌالف سعد بستان محمود

هاله قحطان داود موسى

سمٌر عٌسى رحٌم وٌس

محمد احمد ٌاسٌن حسٌن

نوال قاسم علً هادي

القبول العامقناة القبول

االسم

روٌده حمٌد مجٌد رزوقً

نور سلمان محمد محمود

هدٌل مجٌد حمود خضٌر

ورود جاسم محمد مهدي

براء ناظم هادي جامل

حسٌن علً حسٌن جواد

موج باسم حسن علً

نورس جاسم علً محمد

وسام علً حسٌن جمٌل

مرٌم احسان فلٌح حمٌد

ساره محمد حسون سعٌد

رانٌه ابراهٌم خلٌل ابراهٌم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى1903/19/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/12/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن48.2583655متوسطمستوف62.51380.68154.3690935734

ذكر2010/19/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/2/2005شهادة فً 

noعلى نفقته الخاصةمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة46.78957539جٌد جداجٌد57.21977.09651.4136791336

nonoغٌر مرشح---45.07698677جٌدجٌد جدا68.23282.5358.3956953814الانثى2110/11/1982

انثى2207/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن43.44419024جٌدجٌد61.48788.6250.0631289228

انثى2301/14/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/9/2007شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.96839862مستوفمتوسط55.79580.68148.5262837430

انثى2409/06/1976

موظف فً وزارة الموارد المائٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/10/2008

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.66270463متوسطجٌد جدا57.188.9446.3752923334

انثى2502/10/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/4/2001شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.03250555مستوفمتوسط57.36187.3147.1892936430

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن79.2466جٌد جداجٌد83.638no69الذكر107/01/1951

انثى205/14/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

17/2/2013آخر شهادة فً 

83.842no51غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن73.9894جٌدجٌد جداnono

انثى306/08/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/10/2015شهادة فً 

80.666no54مرشح حسب الخطة---72.6662مستوفمتوسطnono

انثى408/17/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

13/10/2015شهادة فً 

79.583no55غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن72.2081مستوفمستوفnono

nonoمرشح حسب الخطة---70.227متوسطمستوف86.6189.27832الذكر503/05/1990

nonoغٌر مرشح---68.9777مستوفمستوف77.111no50الانثى606/16/1992

انثى712/21/1970

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/5/2013شهادة فً 

73.66no47غٌر مرشح---65.662متوسطجٌدnono

انثى810/10/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

3/10/2007آخر شهادة فً 

75.941no37غٌر مرشح---64.2587مستوفجٌد جداnono

انثى903/07/1992

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/3/2017شهادة فً 

74.333no40غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن64.0331متوسطجٌد جداnono

اقبال ابراهٌم مهدي جواد

رسول سعٌد محمد عباس

اسٌل خزعل حمد نصٌف

القبول العامقناة القبول

االسم

غزاي درع فاضل عباس

خوله ابراهٌم احمد جاسم

خالدة حسٌن خلباص سعٌد

مروج محمد مجٌد علً

راوٌه عادل هادي عبداالمٌر

سلوى جبار زغٌر كنن

نغم كاظم سعود عبد

\مكان التقدٌم دكتوراه\االدب\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

فنن نجم عبد االله جاسم

اركان علً صالح رمٌض

حنٌن وسام جٌاد عباس

وجدان كمال نجم محمد

مٌاده محمد عبد اللطٌف جاسم

هبه جاسم محمد عباس

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---64.61997463متوسطجٌد84.86286.16970.4571066151الانثى107/21/1996

nonoمرشح حسب الخطة---61.09516279متوسطجٌد82.14790.64365.8502325650الانثى205/12/1983

nonoغٌر مرشح---60.93809661متوسطجٌد جدا79.04386.16965.625852350الانثى304/03/1995

nonoغٌر مرشح---59.80413462مستوفمستوف80.79492.21564.005906650الانثى410/19/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.5828036متوسطجٌد89.08493.09270.1182908535الانثى511/06/1975

nonoغٌر مرشح---59.23135261متوسطجٌد83.33386.16969.1876465936الانثى603/29/1995

nonoغٌر مرشح---57.12927636متوسطجٌد85.85592.44667.8989662332الانثى708/17/1993

nonoغٌر مرشح---56.80687629مستوفمستوف79.17692.21562.7241089843الانثى811/07/1994

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن56.40874432مستوفجٌد87.26392.44669.0124918827الانثى901/09/1988

nonoغٌر مرشح---56.13957831مستوفمستوف80.03988.55965.1993975835الانثى1001/01/1991

nonoغٌر مرشح---55.66405686مستوفجٌد جدا82.52592.21565.3772240833الانثى1103/30/1994

nonoغٌر مرشح---55.42796457مستوفمتوسط72.14386.16959.8970922545الانثى1211/01/1995

nonoغٌر مرشح---54.1232825متوسطجٌد80.96792.44664.0332607231الذكر1303/21/1994

nonoغٌر مرشح---53.88015661متوسطمتوسط76.17387.84462.4002237334الانثى1412/02/1991

nonoغٌر مرشح---53.6392744متوسطجٌد76.29286.16963.3418205731الانثى1503/21/1995

nonoغٌر مرشح---53.26115089متوسطجٌد جدا74.60986.16961.9445012733الانثى1603/04/1993

nonoغٌر مرشح---52.44236413مستوفجٌد70.4188.5857.3462344841الانثى1705/06/1990

nonoغٌر مرشح---52.34233628متوسطمتوسط77.61792.21561.4890518231الذكر1807/01/1994

nonoغٌر مرشح---52.30685557مستوفجٌد78.09492.21561.8669365330الانثى1906/04/1994

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.95372238متوسطمتوسط68.8592.3154.5053176846الانثى2002/07/1995

nonoغٌر مرشح---51.76669524مستوفمتوسط70.48986.16958.5238503436الانثى2111/05/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن51.557589مستوفمتوسط72.95692.21557.7965557137الانثى2201/27/1994

nonoغٌر مرشح---51.11043279متوسطمتوسط69.87686.16958.0149039835الانثى2306/28/1994

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.89509179متوسطمستوف73.5192.44658.1358454134الذكر2406/03/1992

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.85739638متوسطمتوسط70.47386.16958.5105662633الانثى2501/03/1995

nonoغٌر مرشح---50.31388693متوسطجٌد73.61687.84460.3055527527الانثى2603/03/1993

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.23337029متوسطجٌد72.73292.21557.6191004233الانثى2704/22/1993

nonoغٌر مرشح---50.18613515مستوفمتوسط69.31886.16957.5516216433الانثى2803/21/1994

nonoغٌر مرشح---50.00125907مستوفمتوسط71.73887.34259.0017986729الانثى2905/08/1986

nonoغٌر مرشح---49.80836909متوسطجٌد68.66886.16957.0119558433الانثى3001/24/1996

nonoغٌر مرشح---49.488756متوسطمتوسط75.20688.54461.2696514322الانثى3105/29/1991

nonoغٌر مرشح---49.01702062متوسطجٌد جدا71.93597.10355.0243151735الذكر3209/11/1994

nonoغٌر مرشح---46.32996454مستوفمستوف69.59992.44655.0428064926الانثى3303/21/1993

nonoغٌر مرشح---45.90441223مستوفمتوسط69.70393.09254.8634460425الانثى3406/28/1978

nonoغٌر مرشح---45.69996249مستوفمستوف67.36789.27654.5713749825الانثى3503/27/1990

nonoغٌر مرشح---44.69065497متوسطمتوسط65.55492.44651.8437928228الانثى3610/25/1995

ذكر3703/15/1982

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/7/2006شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء44.48462411متوسطجٌد62.64994.02348.9780344434

nonoغٌر مرشح---43.84244557متوسطجٌد70.6191.5856.2034936715الانثى3801/31/1989

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن40.99637152مستوفمتوسط65.93491.36552.5662450314الانثى3909/11/1988

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن38.4949506مستوفمستوف55.5487.6645.5642151522الانثى4004/16/1992

القبول العام

االسم

سجى حسن علً حسن

افراح محمد جمعه ماٌخان

جنان احمد زٌدان خلف

حنٌن تحسٌن صكبان مطر

ازهار عزٌز حتروش احمد

غدٌر علً محمود رحٌم

رقٌه عٌسى جواد كاظم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االدب\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات قناة القبول\

لواء طاهر كامل فاضل

رواء عجٌد كامل فنجان

مرٌم رمضان حمٌد حسن

رٌم خلٌل ابراهٌم حسٌن

مهند جبار سحاب مطر

حنٌن جاسم محمد نصٌف

ازل نعمان داود سلمان

عبٌر عباس حسٌن وٌس

هدٌل طالب توفٌق حسٌن

رغد علً بحاو علً

هدى صالح حمٌد جاسم

طارق حسٌن وادي محمد

امٌرة خٌر هللا مهدي جمعه

سهٌر نعٌم فهد عبدهللا

لبنى سلٌم عبد الكرٌم اسماعٌل

هدى علً حسٌن عبدهللا

نور محمد عبد موسى

نور جاسم محمد صالح

ساره على كاظم عبدهللا

رشا مجٌد تاٌه حمد

زٌنب فاضل صالح عواد

فلاير ٌاسٌن حسن جمعه

عبدالكرٌم ثامر عبد رحٌم

مروه حسٌب محمود جاسم

فٌان عبدالرحمن احمد شوزي

دعاء مكً عٌسى رؤوف

اٌناس عداي مجٌد حمٌد

بردوٌل مهاوش مطلوب زعال

شهد علً ابراهٌم علً

ابتسام سبع خمٌس محمود

انهار صباح حمٌد صالح

اٌال ف عدنان محمد داود

محمد جواد كاظم علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر108/31/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/10/2016شهادة فً 

81.305no61مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن75.2135متوسطجٌدnono

nonoمرشح حسب الخطة---72.6466جٌدجٌد83.638no47الانثى201/04/1991

nonoمرشح حسب الخطة---72.4885جٌدجٌد جدا79.555no56الانثى303/27/1991

انثى401/27/1988

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

22/12/2016آخر شهادة فً 

81.777no49غٌر مرشح---71.9439متوسطجٌدnono

ذكر507/01/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/10/2014شهادة فً 

79.277no48غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن69.8939مستوفمستوفnono

nonoغٌر مرشح---66.5466متوسطجٌد76.63894.2343الانثى611/14/1982

ذكر704/30/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/9/2015شهادة فً 

74.583no39مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة63.9081متوسطجٌدnono

nonoغٌر مرشح---58.5554متوسطمتوسط74.222no22الانثى802/19/1970

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطمتوسط72.94noالذكر911/09/1988

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---70.77672328متوسطمتوسط87.59792.21569.3953189774الانثى105/24/1994

انثى207/01/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

19/7/2012آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---67.63745متوسطجٌد جدا92.21492.21473.053555

nonoغٌر مرشح---65.97174073متوسطجٌد90.30390.64372.3882010451الانثى304/12/1988

nonoغٌر مرشح---65.84293917متوسطمتوسط81.09387.46166.6327702464الانثى403/18/1981

nonoغٌر مرشح---65.4154525متوسطجٌد81.58586.16967.7363607160الذكر512/22/1993

nonoغٌر مرشح---64.53136805متوسطجٌد80.5886.16966.9019543659الانثى611/18/1993

nonoغٌر مرشح---64.19072757جٌدجٌد جدا81.45989.27665.9867536760الانثى701/05/1992

nonoغٌر مرشح---63.21329879متوسطجٌد جدا83.47486.16969.3047125649الانثى803/05/1995

انثى910/20/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/10/2013شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن63.03566833متوسطجٌد جدا85.24389.27869.0509547549

nonoغٌر مرشح---62.7802089متوسطجٌد جدا83.24586.16969.1145841548الانثى1005/01/1992

انثى1104/11/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/2/2008شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن62.21228489مستوفمستوف83.53194.02365.3032641355

nonoغٌر مرشح---62.16248139مستوفجٌد77.47392.21561.3749734264الانثى1203/07/1994

\مكان التقدٌم دكتوراه\اللغة\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات قناة القبول\

عمر عواد عبدهللا ضاحً

فاطمه محمد عبد الستار هالل

ومٌض عبد هللا حمٌد احمد

لمى حسٌن محمود جاسم

وعد رشٌد رحمن مصلح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اللغة\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

القبول العام

االسم

محمد طه محمود ابراهٌم

هدى داود سلٌم عبد علً

همم راضً علٌوي دخٌل

نبا شاهر اسماعٌل خلف

شذى رشٌد حمود خضٌر

رٌاض كامل محمود سلومً

زهراء صالح مهدي صالح

ندى جاسم حمد جاسم

هبه عامر سلمان بكر

االء قاسم طه عبدهللا

القبول العامقناة القبول

االسم

مها حسن هادي عناد

اٌمان قا سم حسن محمد

سلوى كاظم خلٌفه عباس

سجى عامر عبد اللطٌف حسن

هٌفاء مجٌد جاعد فلٌح

هاجر ابراهٌم خلٌفه كاظم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

انثى1306/23/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/11/1999شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن60.85229393متوسطجٌد82.51789.38266.7889913347

nonoغٌر مرشح---60.44469787متوسطجٌد80.77586.16967.063854145الانثى1408/17/1993

ذكر1507/01/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/8/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن60.10875843مستوفمستوف88.43493.98569.1553691839

nonoغٌر مرشح---59.93342361متوسطجٌد جدا80.46493.09263.333462352الانثى1604/06/1995

ذكر1702/28/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/7/2007شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن59.64113476متوسطجٌد73.94783.21962.915906852

nonoغٌر مرشح---59.35715722متوسطجٌد74.25886.16961.6530817454الانثى1810/04/1993

انثى1903/01/1972

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/3/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن59.33196543مستوفمتوسط86.42591.36568.9028077637

انثى2003/10/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/3/2007شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة58.21048194متوسطجٌد76.70384.1964.7292599243

ذكر2101/10/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/12/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن57.4263702مستوفمستوف83.35493.68865.32338639

nonoغٌر مرشح---57.13481783متوسطجٌد80.75886.16967.0497397634الانثى2207/02/1995

nonoغٌر مرشح---57.05081186مستوفجٌد81.37892.44664.3583026540الانثى2302/11/1995

nonoغٌر مرشح---56.60695959جٌدمتوسط78.23893.09261.5813708445الانثى2408/02/1979

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة55.50808295مستوفمتوسط80.21792.44663.4401185137الذكر2505/09/1994

nonoغٌر مرشح---54.85425135مستوفمستوف72.40992.21557.3632162249الانثى2603/18/1994

ذكر2708/05/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/2/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن54.16078948متوسطمتوسط64.34291.5451.2296992661

nonoغٌر مرشح---53.87440884مستوفجٌد جدا72.73493.09257.2491554846الانثى2804/02/1985

انثى2912/09/1963

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/10/1987شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.27687557متوسطمستوف68.7187.656.3955365346

nonoغٌر مرشح---53.26142478متوسطجٌد74.489787.706561.0877496935الانثى3005/02/1994

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.21908387متوسطمتوسط78.62393.09261.8844055233الانثى3105/01/1980

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.12519366متوسطجٌد79.70692.44663.0359909530الانثى3205/03/1995

ذكر3311/01/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/10/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.61966612متوسطمتوسط73.4885.2761.4566658832

nonoغٌر مرشح---51.7629537متوسطجٌد جدا72.9194.556.8042195840الانثى3401/17/1993

ذكر3512/17/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/10/2006شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.33748316متوسطمتوسط62.04485.22651.9106902450

nonoغٌر مرشح---50.96305902متوسطمتوسط71.17186.16959.0900843132الذكر3612/14/1993

انثى3710/17/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/5/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن49.81537317متوسطجٌد66.71289.32154.0219616740

زٌنه اسماعٌل خلٌل محمود

عمر عبود ٌحٌى سلمان

علٌاء حمٌد شالل طالب

جنان عدنان بدر ابراهٌم

ابتسام فالح بداي محمد

فؤاد محمود علوان حمد

امٌره رشٌد حسٌن مسلط

زٌنب عٌسى جواد كاظم

نهاد محمد علً جاسم

فاتن زٌد محمد نصٌف

سناء ابراهٌم جاسم محمد

امنه عماد اسد شمس هللا

انوار علً جواد ٌاسٌن

حوراء احمد وهٌب محمد

عدنان عمران شكر كرٌن

اٌفان مالك سطوان خماس

امال فرحان عبدهللا ابراهٌم

اٌمان فرج سعٌد فرٌح

احمد ٌونس عبد هللا داود

علٌاء احمد فرحان خلٌفه

حسام زٌدان خلف كنج

قبس قاسم حسٌن جواد

عقٌل ثامر داود عرمان

محمد ناجً هاشم محمد

شٌماء عادل كرٌم عبد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر3801/04/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/9/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن49.00370487متوسطمستوف75.13588.08361.433864120

nonoغٌر مرشح---48.27965698متوسطجٌد جدا67.04592.21553.1137956837الانثى3907/10/1992

انثى4002/22/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/9/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.94386333جٌدمستوف62.31187.09851.3483761940

nonoغٌر مرشح---47.14893972متوسطمتوسط69.25486.16957.4984853223الانثى4103/25/1990

nonoغٌر مرشح---47.04686601متوسطمتوسط73.4193.09257.7812371622الانثى4210/24/1993

ذكر4304/10/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.54322018متوسطمستوف63.18687.46151.9188859834

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.29398236متوسطمتوسط62.62186.16951.9914033733الذكر4407/01/1990

ذكر4512/07/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/12/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.26767321متوسطمتوسط61.34586.46350.8109617329

ذكر4605/01/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/11/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن43.65209242متوسطمتوسط60.493.61447.3601320335

nonoغٌر مرشح---43.20148315متوسطمستوف66.1892.57852.2878330722الانثى4701/18/1989

انثى4801/01/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

29/5/2007آخر شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.90433071متوسطجٌد58.2889.44447.1490438733

انثى4909/26/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/11/1999شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن41.4555753مستوفمتوسط60.9989.38249.3651075723

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى109/18/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

3/8/2017آخر شهادة فً 

80.361no50مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.2527جٌدجٌدnono

nonoمرشح حسب الخطة---70.3متوسطجٌد82no43الذكر205/05/1990

ذكر306/16/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/3/2015شهادة فً 

79.833no48مرشح حسب الخطة---70.2831متوسطجٌدnono

ذكر412/25/1973

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/2/2016شهادة فً 

78.444no49غٌر مرشح---69.6108مستوفمستوفnono

nonoغٌر مرشح---69.5939متوسطجٌد79.277no47الانثى505/15/1986

nonoغٌر مرشح---68.3054مستوفمتوسط78.72287.35344الانثى601/01/1978

ذكر707/01/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/9/2014شهادة فً 

76.444no44مرشح خارج الخطةذوي الشهداء66.7108مستوفمستوفnono

فاتن مجٌد ابراهٌم محمد

كوثر طالب عبود خلف

انفال رٌاض عواد هادي

فٌصل جاسم محمد كلً

ثابت شاكر خضٌر نعمه

عباس خوام ابراهٌم شٌاع

محمد محمود عبد هللا سالم

سارة خمٌس خلٌل محمد

القبول العامقناة القبول

االسم

سهاد شالش خلف مرس

مروان عبد ابراهٌم محمد

عالء مهدي صالح حسٌن

نصٌر احمد حسن اسماعٌل

شٌماء نافع كامل محمد

انعام صالح مهدي صخر

رنا اٌاد حسن حسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\جغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

زٌاد محمد حسن احمد

نور رشٌد حمٌد محمد

تسامر مهدي جسام محمد

تحسٌن هادي رمٌض طعمه

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---65.3162مستوفمتوسط76.166no40الذكر812/10/1987

nonoغٌر مرشح---65.0385متوسطجٌد77.055no37الانثى902/01/1974

انثى1002/19/1987

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

26/1/2016آخر شهادة فً 

76.129no36غٌر مرشح---64.0903متوسطجٌدnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.2939متوسطجٌد جدا76.277no33الذكر1110/01/1984

nonoغٌر مرشح---63.2716متوسطجٌد75.388no35الانثى1205/09/1990

انثى1312/22/1981

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

3/4/2006آخر شهادة فً 

72.444no35غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن61.2108متوسطجٌد جداnono

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---67.4169متوسطجٌد92.66892.66873.16754الانثى107/01/1976

nonoمرشح حسب الخطة---62.81492002جٌدجٌد جدا81.54582.8669.5927428847الانثى212/06/1995

nonoغٌر مرشح---61.4446279مستوفجٌد جدا75.73682.8664.6351827254الانثى311/03/1994

انثى408/20/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/10/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---59.78645مستوفجٌد88.49488.49472.123531

nonoغٌر مرشح---59.77247134متوسطجٌد جدا75.9582.8664.817816248الذكر501/02/1996

nonoغٌر مرشح---59.71153662متوسطجٌد75.84882.8664.7307665948الذكر602/19/1995

nonoغٌر مرشح---59.49087851متوسطجٌد جدا76.4181.2466.1298264444الانثى703/13/1995

nonoغٌر مرشح---58.43825494مستوفجٌد جدا70.98181.67761.1975070652الانثى805/15/1988

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن57.87533977متوسطجٌد80.30782.8668.5361996733الذكر909/18/1993

nonoغٌر مرشح---57.60286701متوسطمستوف80.03884.64267.2898100135الذكر1006/04/1992

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن57.14291208متوسطجٌد79.57582.84867.9184458332الانثى1112/11/1990

nonoغٌر مرشح---56.63594755متوسطجٌد جدا77.22882.8665.908496535الانثى1207/09/1993

nonoغٌر مرشح---56.529903متوسطجٌد77.9681.2467.4712931الانثى1307/18/1996

nonoغٌر مرشح---55.55068433متوسطجٌد74.40782.8663.5009776137الانثى1403/17/1995

nonoغٌر مرشح---55.31875854متوسطجٌد70.78381.67761.0267979142الانثى1501/17/1994

nonoغٌر مرشح---54.40769245مستوفمتوسط76.13884.64264.0109892132الانثى1608/15/1994

nonoغٌر مرشح---53.87619994مستوفمستوف79.31384.64266.6802856324الذكر1710/20/1991

nonoغٌر مرشح---53.8655267متوسطجٌد جدا71.08482.8660.6650381438الانثى1803/21/1995

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة53.65717677متوسطمتوسط78.76282.84867.2245382422الانثى1910/12/1990

انثى2006/19/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/10/2007شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.36517693مستوفجٌد66.3975.8260.3788241937

nonoغٌر مرشح---53.27166659مستوفمستوف75.10482.84864.1023808428الانثى2108/23/1990

nonoغٌر مرشح---53.07783775متوسطجٌد71.27282.8660.825482535الانثى2212/15/1994

nonoغٌر مرشح---52.72652832متوسطجٌد74.60786.83861.6093261832الانثى2306/04/1990

nonoغٌر مرشح---52.6692741متوسطمتوسط82.32988.49467.09896319الانثى2412/03/1989

nonoغٌر مرشح---52.63069398مستوفمستوف72.5686.28560.1867056835الانثى2507/05/1992

nonoغٌر مرشح---52.25729051متوسطجٌد72.39381.2462.6532721628الانثى2612/05/1994

مروة سالم محمد جاسم

عبود تركً عدوان صالح

سهى جاسم نصٌف جاسم

مٌاده فرحان حمٌد صالح

\مكان التقدٌم ماجستٌر\جغرافٌة\كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة\جامعة دٌالى\الجامعات \

ضٌاء مدلول فرج حسن

نهضه سلمان ابراهٌم ٌوسف

دنٌا شهاب احمد كمبش

عبد هللا سعٌد نوري حسن

سٌروان عالء حسٌن عبد

زٌنب طارق علً حسٌن

اقبال فهد سبع خمٌس

احمد طالل اكرم محمد

القبول العامقناة القبول

االسم

سورٌه اسماعٌل خلٌل عٌسى

زٌنب ٌونس مجول جوامٌر

دٌار طاهر ٌاسٌن ارحٌم

نورس عبدالرحمن حسن علً

شهاب احمد حسن علوان

وجدان عبد العزٌز نصٌف جاسم

فاطمه اسماعٌل حمٌد معروف

اٌناس علً حسٌن حنون

رندة خلٌل ابراهٌم حمود

علً باسم محمد زٌدان

دٌنا حٌدر تمر عزٌز

والء قاسم حسن سعٌد

شهد خلٌل اسماعٌل خلٌل

سهاد سمٌر جعفر صادق

مها خمٌس خلٌل محمد

حنٌن ماهر رحٌم خلٌل

رشا رعد محمد عباس

مروه بهجت حسن نصٌف

سجى جاسم علً نجم

سجى ابراهٌم خلٌل ابراهٌم
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر2707/01/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/1/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة51.4022664مستوفجٌد65.69979.00658.0032377136

nonoغٌر مرشح---50.7532201متوسطجٌد جدا71.75686.91459.2188858631الانثى2812/10/1987

nonoغٌر مرشح---50.51737221مستوفجٌد76.20492.66860.1676745828الانثى2901/02/1988

ذكر3001/01/1965

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/9/1992شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد50.19987105متوسطمتوسط68.784.1457.9998157832

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن50.16042236متوسطمستوف71.02686.52458.8006033730الذكر3104/09/1990

nonoغٌر مرشح---49.91790592مستوفجٌد71.72288.49458.4541513230الذكر3212/18/1988

nonoغٌر مرشح---49.6929376متوسطجٌد68.61982.8658.5613394329الانثى3312/29/1995

nonoغٌر مرشح---48.67458158متوسطمستوف68.91682.84858.8208308225الانثى3401/27/1990

ذكر3501/30/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/2/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن48.11518358متوسطمستوف61.35179.00654.1645479634

nonoغٌر مرشح---47.93281071مستوفمستوف69.42886.83857.3325867226الانثى3609/07/1989

nonoغٌر مرشح---46.16652329متوسطمتوسط68.2482.8658.2378904218الانثى3705/03/1992

nonoغٌر مرشح---45.58558588متوسطجٌد جدا66.73892.66852.6936941129الذكر3802/17/1988

ذكر3909/24/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/1/2010شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن45.50100079مستوفجٌد65.91983.39656.001429721

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.52928978متوسطجٌد57.61779.24950.7561282630الذكر4012/08/1979

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن43.90559286مستوفمتوسط59.43979.0952.4365612324الذكر4104/01/1978

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن41.42740741مستوفمستوف61.18781.67752.7534391515الذكر4201/07/1992

مقبولnoالطالب االول الٌدخل محرك الفرز ٌرجى معالجته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله ًف حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم---الٌوجدمتوسطجٌد جداالٌوجدالٌوجد82.8682.86الانثى4301/31/1994

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفمتوسط66.2386.91454.65838133الذكر4402/02/1984

عاٌده عقٌل محسن ٌاسٌن

هدى جمال حمود كاظم

كرٌم حسن خلٌفه خلف

عمار تحسٌن عبد محٌسن

سالم حسن صالح حمد

كوثر علً عبد حسٌن

علً حسٌن جالب حمادي

زٌد خلٌفه سلمان كاظم

صباح جارهللا محٌمٌد حاجم

عمر ٌونس عبد هللا داود

شهد عبد الكاظم محمد

حربً حسٌن اسماعٌل ناصر

مٌاسه قاسم حسٌن حبٌب

جاسم اسماعٌل علً عجاج

شٌماء سعد جمعه ربٌع

وفاء حسٌن منصور حسٌن

عصام خالد عبداللطٌف رحمة هللا

سعد خلٌل ابراهٌم خالف
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