
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2022-2021للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر123/12/1976

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

21/5/2017شهادة فً 

87.903no6083.5321---مرشح حسب الخطةno ---  درجة على اساس المفاضلة كونه حاصل على لقب مدرس4تم اضافة no

ذكر226/6/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

18/6/2019شهادة فً 

86.968no6482.0776---مرشح حسب الخطةno ---  درجة على اساس المفاضلة كونه حاصل على لقب مدرس مساعد2تم اضافة no

ذكر316/2/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/8/2020

88.452no5277.5164مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر427/5/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

17/8/2017شهادة فً 

80.742no5075.5194---مرشح حسب الخطةno ---  درجة على اساس المفاضلة كونه حاصل على لقب مدرس4تم اضافة no

ذكر503/11/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/10/2020

80.323no3566.7261ًمرشح خارج الخطة فرز ثانًسجٌن سٌاسnono

7عدد المقاعد

ذكر123/2/1991

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

23/2/2017شهادة فً 

85.273no5379.5911---مرشح حسب الخطةno ---  درجة على اساس المفاضلة كونه حاصل على لقب مدرس4تم اضافة no

ذكر201/02/1983

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/9/2020

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---86.38789.8124674.2709

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---82.00487.32567.454335243758.31803467الذكر120/4/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---74.67380.92164.807694644257.96538625الانثى201/01/1996

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌن65.2278.44857.873937394052.51175617الذكر320/2/1980

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء61.9883.4652.626560033045.83859202الذكر410/10/1992

االسم

حٌدر حمدي شكور علً

مٌالد محمد حسن عبدهللا

عالء مطر جبر محمد

كاظم ٌاسر كاظم عزاوي

القبول العام

محمد رافد مهدي قدوري

محمد علً فرحان طالل

والء جعفر صادق جعفر

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة دٌالى\الجامعات قناة القبول\

اٌاد كامل شعالن محمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة دٌالى\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

احمد رافد حمٌد رشٌد

رشاد محمد جاسم برغوث

عمار موسى جعفر جواد

\مكان التقدٌم دكتوراه\التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة دٌالى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة دٌالى

قسم الدراسات العلٌا

2022-2021للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

7عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

قبول6تم اضافة  --- noمرشح حسب الخطة فرز ثانً---80.494480.494470.12362763.18652الانثى126/9/1996 no درجة على اساس المفاضلة كونه الطالب االول على الصباحً للسنة المثبتة بظوابط ال

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---69.34384.48858.372938714955.5610571الذكر209/10/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---75.47986.36462.567934433754.8975541الانثى304/02/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---70.3984.2359.381899864454.7673299الذكر406/06/1993

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---75.224780.494465.53284172854.27298919الذكر518/12/1996

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---72.9685.8360.742621463653.31983502الذكر621/8/1994

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---71.5686.36459.319299253852.92350947الذكر723/8/1994

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة\جامعة دٌالى\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

مٌس خلٌل مراد علً

علً محمد خٌرهللا محمد

رسل علً حمد صوفً

حسٌن حمٌد حسٌن احمد

احمد خالد محمود محمد

حٌدر طه حٌدر طه

مصطفى محمد تركان خمٌس
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