
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة86.194no63685079.2358noالانثى101/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة84.777no53754175.2439noالانثى228/08/1991

nonoغٌر مرشح77.444no62527172.8108noالذكر310/11/1989

ذكر401/07/1967

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/2/2014شهادة فً 

78.444no52714470.5108مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

nonoغٌر مرشح76.972no54524470.0804noالذكر522/11/1971

nonoغٌر مرشح80.861no44625769.8027noالانثى625/09/1990

nonoغٌر مرشح75.305no42584565.3135noالانثى701/07/1974

nonoغٌر مرشح75.027no42624265.1189noالذكر809/09/1981

هدى عبدالعاكف كنعان علٌوي

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

االسم

عامر كنعان مهدي علً

نور طالب توفٌق حسن

صفاء خٌرهللا ابراهٌم عبود

باسم محمد علً محمد

هٌثم قاسم عبدالرزاق قاسم

شهد سعد طاهر حسٌن

فٌات احمد حمد محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر127/07/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

15/7/2013آخر شهادة فً 

94no27626173.9مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

nonoمرشح حسب الخطة76.194no50624968.3358noالذكر201/01/1991

nonoمرشح حسب الخطة79.407no35554766.0849noالانثى305/08/1985

nonoغٌر مرشح77.944no37505165.6608noالانثى431/07/1991

القبول العامقناة القبول

االسم

اٌمن عبدعون نزال صكبان

علً اسماعٌل زٌدان خلف

ساره قدوري لطٌف قدوري

سوالف عبدالرحمن ناجً حلبون

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/06/1966

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/10/2016شهادة فً 

87.58no59524079.006مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

nonoمرشح حسب الخطة82.277no53694973.4939noالانثى225/07/1989 امٌنة عبد الكرٌم عبد الستار كاظم

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

االسم

جعفر ابراهٌم عباس محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن80.666no43605169.3662الانثى110/04/1980

nonoمرشح حسب الخطة76.944no45634067.3608noالانثى214/10/1990

nonoمرشح حسب الخطة76.833no39796065.4831noالانثى303/06/1990

nonoغٌر مرشح81.888no27634265.4216noالانثى415/07/1986

nonoغٌر مرشح78.722no33624365.0054noالانثى501/01/1978

ذكر601/07/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/3/2015شهادة فً 

79.44479.0931624064.9108noغٌر مرشحnono

ذكر701/07/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/11/2015شهادة فً 

77.833no33724464.3831مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

nonoغٌر مرشح72.333no30725159.6331noالانثى819/04/1990

انتصار مزهر عوٌد جاسم

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

االسم

نور عبد الكرٌم محمد نوري صبري

هدى قاسم محمد حمود

سارة عبد هللا حسون محمد

نجاح صالح هادي صالح

تسامر مهدي جسام محمد

خالد احمد حسٌن خمٌس

جعفر علً عبدالرحٌم عباس

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة78.166no56585371.5162noالانثى127/03/1990

انثى203/01/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/5/2012شهادة فً 

83.888no42714971.3216noمرشح حسب الخطةnono

ذكر311/12/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/10/2014شهادة فً 

76.416no53694169.3912noغٌر مرشحnono

انثى408/10/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/10/2013شهادة فً 

77.916no48614568.9412مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

القبول العامقناة القبول

االسم

رواء رشٌد حمٌد عباس

لمٌاء قٌس سعدون محمود

حسٌن هادي علً حسٌن

زٌنه شهٌد علً بندر

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى110/11/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

9/7/2014آخر شهادة فً 

82.88no49816572.716noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة73.916no45776165.2412noالانثى212/01/1991 مروه مهدي صالح فرج

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

االسم

حال حمزة كاظم شدٌد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة81.88989.27666.3350798854634562.63455591noالانثى124/07/1991

nonoمرشح حسب الخطة82.50692.21565.3621720755514362.25352045noالانثى216/05/1994

nonoغٌر مرشح81.33692.57864.2623631152524060.58365418noالانثى327/03/1992

nonoغٌر مرشح88.55988.55972.1397533514860.397825noالانثى408/08/1993

nonoغٌر مرشح79.17692.21562.7241089851554459.20687629noالانثى507/11/1994

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن78.22192.21561.9675473548634357.77728314الانثى615/01/1995

nonoغٌر مرشح69.09586.46357.2301475347524154.16110327noالانثى727/12/1983

nonoغٌر مرشح70.4188.5857.3462344846725753.94236413noالانثى806/05/1990

nonoغٌر مرشح65.6392.57851.8532862647655050.39730038noالذكر901/04/1992

nonoغٌر مرشح67.04792.21553.115380142504749.78076607noالانثى1009/12/1994

nonoغٌر مرشح66.83691.48553.2373926339604048.96617484noالانثى1101/08/1992

وسن حسن هادي خلٌل

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

االسم

رٌم خلٌل ابراهٌم حسٌن

عبد المجٌد حمٌد مبارك خضٌر

سمر تحسٌن محمد صالل

اسراء فهمً ناصر حسٌن

ضحى ظاهر ٌاسٌن ارحٌم

اسماء كامل منصور حمد

مروه حاتم جسام ناصر

ازل نعمان داود سلمان

هند علً لفته حمد

ورود موزر عمر علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى121/09/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/5/2014شهادة فً 

81.333no46544470.7331مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن78.527no43724167.8689الانثى228/03/1989

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن74.277no27524660.0939الذكر323/12/1990

القبول العام

االسم

اسراء قحطان خلف حسن

لقاء خضٌر محمد خمٌس

عمر رحمان جواد حزام

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة74.73789.23460.5612251467856062.4928576noالانثى128/11/1992

nonoمرشح حسب الخطة75.42989.23461.1219697363567661.68537881noالانثى229/08/1992

انثى320/10/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/10/2013شهادة فً 

70.12982.74359.9098529461676260.23689706noغٌر مرشحnono

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن72.65980.50263.2934424539697256.00540972الانثى425/06/1979

nonoغٌر مرشح70.6588.7357.4742885748666454.632002noالانثى508/10/1994

nonoغٌر مرشح75.66789.66761.1100875731666452.0770613noالانثى628/10/1993

nonoغٌر مرشح65.94387.72754.0699601147668251.94897207noالانثى724/10/1994

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن66.46779.71858.3055781218716446.21390468الانثى816/09/1976

ذكر907/09/1982
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

30/12/2010آخر شهادة فً 
nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.51878.1754.7283550626736646.10984854

شهد محمد ٌحٌى راضً

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

االسم

ازهار مزهر عوٌد جاسم

علً محمد حمد شهاب

الٌمامة قٌس ٌوسف اسماعٌل

اخالص كرجً حسن فلٌح

سوسن سعد محمد هادي

سارة طه حسن كرٌم

اروى ستار شهاب احمد

هبة نادر عبد علوان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة83.19685.42269.4960569655554965.14723987noالانثى109/02/1993

nonoمرشح حسب الخطة81.82484.13869.0808781849536363.05661472noالانثى220/08/1994

nonoغٌر مرشح82.29485.50968.6935809346764061.88550665noالانثى326/08/1991

nonoغٌر مرشح78.73484.13866.4721091950624961.53047643noالذكر415/07/1994

nonoغٌر مرشح75.31684.13863.5864223353675060.41049563noالذكر528/07/1993

nonoغٌر مرشح78.81884.13866.5430271846506760.38011903noالانثى617/04/1992

nonoغٌر مرشح74.54784.13862.93718551615459.3560295noالانثى701/01/1994

nonoغٌر مرشح75.62986.03762.858689548604158.40108265noالانثى821/10/1990

nonoتنحٌةnoدرجة التنافسً غٌر صحٌحة70.00997.43353.42898948341الانثى908/06/1990

زٌنب عبدهللا ناصر مٌاح شلش

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

االسم

شٌماء حسن محمد عالوي

علٌاء حسٌن اسماعٌل ابراهٌم

روان عماد حسٌن علً

ضحى علً عبد عباس

حذٌفة مظهر عرٌبً سبع

عبد هللا جالل خلٌل محمد

مها عماد داود سلمان

براء سلمان جمعة ذٌاب
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة81.85587.16167.4199574849565561.89397023noالانثى124/08/1994

nonoمرشح حسب الخطة74.94487.16161.7277050158804660.6093935noالانثى214/11/1994

nonoغٌر مرشح73.10787.16160.2146580160574160.15026061noالانثى327/01/1995

nonoغٌر مرشح74.3287.16161.2137467455724659.34962272noالانثى408/11/1994

nonoغٌر مرشح85.22489.76968.7745024935585058.64215174noالانثى501/02/1992

nonoغٌر مرشح73.46790.78258.8301678643764054.0811175noالانثى625/05/1990

nonoغٌر مرشح67.74985.46256.5741646543826552.50191526noالانثى717/06/1990

nonoغٌر مرشح6791.5153.3580209835555047.85061469noالانثى824/11/1990

نورس هاشم عبد هللا روضان

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

االسم

زٌنب جواد احمد صالح

زٌنب جاسم حمادي عٌدان

اسماء محمد عواد سلٌم

سهى صباح كامل خضٌر

زٌنب احمد سامً محمود

دالل عبد الكرٌم ثامر عباس

منار حامد رضا علً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى112/06/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/8/2013شهادة فً 

84.62185.63270.564933346765263.19545331noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة69.76888.13457.0226385758805957.315847noالانثى215/10/1993

ذكر304/10/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

28/7/2013آخر شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن73.90679.90964.7203523840585157.30424667

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن69.50988.13456.8109532251654755.06766726الذكر420/11/1989

nonoٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسمnoالٌوجد6151الٌوجدالٌوجد87.16187.161الذكر505/07/1994

القبول العامقناة القبول

االسم

انتصار مال هللا محمد ابراهٌم

مرٌم حسٌن علً نصٌف

محمد احمد ابراهٌم نجم

سٌف حسٌن علً بطٌخ

احمد محمد حسٌن كاظم

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

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر104/07/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/7/2014شهادة فً 

85.88186.28571.236142147744063.96529947noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة84.64284.64271.160531944959.11235noالانثى212/03/1993

انثى302/12/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/12/2013شهادة فً 

85.24491.20768.0420623134744757.82944362noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح78.15586.83864.5392106342684457.77744744noالذكر403/10/1988

nonoغٌر مرشح80.71284.64267.856457532744257.09952025noالانثى510/05/1993

nonoغٌر مرشح74.02981.67763.8253934237555055.77777539noالانثى614/01/1993

nonoغٌر مرشح70.98181.67761.1975070643804355.73825494noالانثى715/05/1988

nonoغٌر مرشح72.5686.28560.1867056842524254.73069398noالانثى805/07/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن76.12586.28563.1437840435714854.70064883الانثى911/08/1992

nonoغٌر مرشح72.83381.67762.7942411631585853.25596881noالانثى1018/05/1994

nonoغٌر مرشح75.10482.84864.1023808420544050.87166659noالانثى1123/08/1990

nonoغٌر مرشح76.13884.64264.0109892120655050.80769245noالانثى1215/08/1994

ذكر1325/04/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/12/2012شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة68.04478.05260.5998894627815450.51992262

nonoغٌر مرشح75.06787.08261.8680797823564050.20765585noالانثى1420/08/1991

nonoغٌر مرشح69.67283.57759.0993238128805049.76952667noالانثى1510/06/1992

nonoغٌر مرشح69.42886.83857.3325867229514448.83281071noالانثى1607/09/1989

ذكر1715/04/1980

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/1/2010شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن64.0679.88556.1101367627626947.37709573

nonoغٌر مرشح65.53781.67756.5038675222614846.15270726noالانثى1805/07/1994

ذكر1925/02/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

15/4/2008شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد55.60281.5647.9870620427715641.69094343

nonoٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسمnoالٌوجد5252الٌوجدالٌوجد81.67781.677الانثى2029/10/1994

محمد حازم علً حسن

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

االسم

رافت مزهر عباس محمد

هدى مظهور داٌح علً

اٌفان عادل داود سالم

عمار عبد الجبار احمد حمودي

رشا رحمن خلٌفة شهاب

علٌاء هاشم حسون علً

اقبال فهد سبع خمٌس

سجى جاسم علً نجم

اطٌاف عباس حسن كاظم

ضحى اكرم ابراهٌم محمد

رندة خلٌل ابراهٌم حمود

نورس عبدالرحمن حسن علً

ٌسرى علً نوري حمٌد

مروة علوان كاظم علوان

زهراء شامل علً ابراهٌم

شٌماء سعد جمعه ربٌع

ماهر صالح احمد عبدهللا

اسٌا قاسم حمادي منصور

سعد محسن جاسم محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/01/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/8/2014شهادة فً 

92.66292.66273.165547656665.31585noمرشح حسب الخطةnono

انثى203/05/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

12/12/2011آخر شهادة فً 

91.88591.88572.9712547744065.179875noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح81.25792.21564.3727003666634264.86089025noالذكر319/04/1991

nonoغٌر مرشح79.6887.5465.4306237160774463.8014366noالانثى419/08/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن80.78890.64364.7608383556515062.13258685الانثى501/12/1989

nonoغٌر مرشح81.09387.46166.6327702450616061.64293917noالانثى618/03/1981

nonoغٌر مرشح85.47592.21567.7142469447704461.49997286noالانثى723/02/1994

nonoغٌر مرشح82.52592.21565.3772240850805760.76405686noالانثى830/03/1994

nonoغٌر مرشح77.04392.57860.870527751516757.90936939noالذكر902/07/1992

nonoغٌر مرشح82.14388.55966.9133062136574457.63931434noالانثى1017/01/1995

nonoغٌر مرشح78.09492.21561.8669365346715057.10685557noالانثى1104/06/1994

nonoغٌر مرشح77.47392.21561.3749734246634156.76248139noالانثى1207/03/1994

nonoغٌر مرشح72.61387.84459.4839043450735256.63873304noالانثى1305/04/1993

nonoغٌر مرشح81.55792.66264.3970417636504655.87792923noالانثى1412/01/1990

ذكر1508/08/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/10/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن70.11592.21455.5462961451514854.1824073

nonoغٌر مرشح72.40992.21557.3632162246554653.95425135noالانثى1618/03/1994

nonoغٌر مرشح75.3892.21559.7168755135544252.30181286noالانثى1701/06/1993

مرٌم طالب توفٌق حسٌن

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

االسم

بشار ٌاسٌن حسن علً

اٌهاب سامً حسٌن سالم

محمد جمهور شاطً بحر

سلوى فاضل محمد علوان

سهٌله منشد عبد جواد

شذى رشٌد حمود خضٌر

اٌهاب مزهر ناٌف لفته

سالم صالح مهدي وفً

علٌاء احمد فرحان خلٌفة

وجدان عبدهللا مجٌد ٌاسٌن

رغد علً بحاو علً

رائد عدنان جسام حمادي

انعام ابراهٌم شدٌد محمد

حنٌن جاسم محمد نصٌف

هاجر ابراهٌم خلٌفة كاظم

سجى ثامر شهاب مخلف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة75.584.14563.7380340560554762.61662383noالذكر126/04/1994

nonoمرشح حسب الخطة75.6884.14563.8899922856515661.52299459noالانثى225/12/1994

nonoغٌر مرشح75.7685.3363.3323590848544358.73265135noالانثى319/05/1989

ذكر428/03/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

30/10/2013شهادة فً 

72.6985.3360.7659606853634658.43617248noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح68.94586.0357.3065743160775058.11460201noالانثى504/06/1993

nonoغٌر مرشح70.0586.0358.2250421450634055.7575295noالانثى624/03/1993

nonoغٌر مرشح69.52586.0357.7886660241534452.75206621noالانثى715/09/1993

ذكر805/07/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

31/10/2013شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن68.685.3357.3468826939534051.84281788

علً لٌث سعدي عباس

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

االسم

احمد خلٌفة سلمان كاظم

مرٌم جبار مجٌد حبٌب

هناء هادي صالح شلهوم

محمد احمد سعدون حمودي

اٌمان عباس ٌعقوب ٌوسف

ضحى عامر اسماعٌل عارف

اسراء سالم احمد حماده

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى109/03/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/8/2015شهادة فً 

89.86389.86372.4657556717067.526025noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة91.3791.3772.842544607364.18975noالانثى216/02/1976

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن83.91483.91470.978535627160.18495الذكر307/02/1991

انثى408/01/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/12/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن83.5487.3168.7260262338626059.50821836

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن76.276.269.0537686459.435الانثى510/06/1980

nonoغٌر مرشح76.59989.23462.0700494451727758.74903461noالانثى603/08/1990

nonoغٌر مرشح75.10587.72761.5823416349707157.80763914noالانثى726/02/1994

nonoغٌر مرشح76.77589.86361.9115537747526957.43808764noالانثى807/10/1993

nonoغٌر مرشح71.29877.85863.6117023441746856.82819164noالذكر913/01/1982

nonoغٌر مرشح78.78689.86363.5332292441666856.77326047noالانثى1009/06/1993

nonoغٌر مرشح76.06287.72762.3670337442657356.25692361noالانثى1110/11/1994

انثى1201/01/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/10/2013شهادة فً 

72.81991.55757.9717803748627054.98024626noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح76.29687.72762.5589020335717254.29123142noالانثى1318/01/1995

nonoغٌر مرشح72.37287.72759.3414183942827554.13899287noالانثى1412/11/1994

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء77.61889.40662.8121012833687653.8684709الانثى1517/07/1992

انثى1617/07/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/2/2005شهادة فً 

73.47888.6259.8262817637608252.97839724noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح80.39980.39970.099759637351.769825noالانثى1707/08/1978

nonoغٌر مرشح69.993681.171860.6128806429696951.12901645noالانثى1825/10/1992

nonoغٌر مرشح68.7887.72756.3961581430826648.4773107noالانثى1924/05/1994

اسراء محمد سلمان كرٌم

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

االسم

وسن علً احمد سالمه

خدٌجه هاشم شهاب احمد

بشٌر صالح برٌسم خلٌل

هبه احمد عٌدان ٌاسٌن

سهٌر سمٌر حمٌدي عٌسى

اسماء محمود جبار احمد

مرٌم طالب سلمان خلف

شذى عادل هادي صالح

مصطفى جمعه جٌاد كاظم

نوال قاسم علً هادي

امنة وهبً كرٌم احمد

نانسً فٌصل مشكور حمود

مرٌم ساجد محمود مجٌد

شهد باسل جبار عبد الواحد

جواهر حمٌد رشٌد عطٌه

بٌداء خمٌس احمد خلف

سهٌر عبدالمنعم محمد سعدهللا

بدوٌة ٌاس خضٌر عباس

Time] Date] صفحةPage]  منPages]


