
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة كركوك

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2020-2019للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ذكر113/6/1977

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
30/7/2017آخر شهادة ف

97.24no7490.268---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.89no8986.123الذكر223/2/1983

انبى317/1/1988

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
11/11/2015آخر شهادة ف

85.22no71.581.104---مرشح حسب الخطةnoمقبول

انبى43/9/1986

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
27/10/2016آخر شهادة ف

مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.9687.966778.872

انبى515/6/1985

ي حكومة إقليم 
 
موظف ف

ة بعد آخر  كردستان والمباشر

ي 
 
18/5/2017شهادة ف

85.85no60.578.245---غتر مرشحnono

انبى621/2/1981

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
11/11/2015آخر شهادة ف

84.56no6378.092---غتر مرشحnono

nonoغتر مرشح---83.194no5775.3358الانبى720/5/1981

ذكر88/12/1978

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
15/7/2015آخر شهادة ف

77.13no7074.991---غتر مرشحnono

nonoغتر مرشح---76.314no7074.4198الذكر91/11/1994

ذكر106/1/1973

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
 
بعد آخر شهادة ف

31/5/2016

77.388no6373.0716مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصةnoمقبول

nonoغتر مرشحذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة75.42no67.573.044الذكر1125/2/1987

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي84.28no0الذكر1221/11/1976

\مكان التقديم دكتوراه\القانون العام\كلية القانون\جامعة كركوك\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ضياء مصلح مهدي صالح

اراس جعفر سعيد صالح

رؤى ابراهيم خالد حسن

اسن سعد نجم الدين محمد

ساكار حسير  كاكه مد خض 

رائدة ياسير  خض  محمد

ه عبدالرحمن علي محمد امتر

احمد علي محمد مالي

احمد عائد عدنان رشيد

صالح احمد حماد سليمان

قحطان عسكر باقر حسن

جالل رفعت عثمان موس
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ذكر131/1/1979

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

18/9/2018

83.3no35تنحيةذوي الشهداءلم يجتاز التنافسيnono

ذكر145/4/1982

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
 
بعد آخر شهادة ف

24/1/2016

89.8no48تنحية---لم يجتاز التنافسيnono

ذكر155/9/1975

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
15/7/2015آخر شهادة ف

83.33noتنحية---لم يجتاز التنافسيnono

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي76no44.5الذكر1625/1/1988

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ذكر13/12/1981

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
17/8/2016آخر شهادة ف

86.72no77.583.954---مرشح حسب الخطةnoمقبول

انبى21/8/1982

ة  ي اخرى والمباشر
 
موظف ف

ي 
 
بعد آخر شهادة ف

26/4/2017

84.64no79.583.098---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.3no7282.01الذكر31/7/1954

ذكر43/1/1981

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
30/10/2011آخر شهادة ف

79.4no65.575.23---مرشح حسب الخطةnoمقبول

nonoغتر مرشح---84.68no5375.176الذكر528/6/1991

nonoغتر مرشح---83.42no5574.894الذكر61/7/1966

ذكر718/6/1981

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة  والتعليم العراقية والمباشر

ي 
 
بعد آخر شهادة ف

24/2/2016

81.19no52.572.583---غتر مرشحnono

nonoغتر مرشح---76.694no5871.0858الانبى827/6/1982

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي83.44noالذكر91/7/1971

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي84.25no32الذكر1016/4/1963

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي82.2no47الذكر112/12/1970

حال محمود حميد حشيش

احسان عبدالرحمان سليمان محمد

حسير  خلف علي صالح

دالور عمر محمد علي

انتصار محمد علي حسير 

نجم حبيب جبل عبدهللا

صواش شاهير  ابراهيم عبدالحكيم

ي
حسام احمد عبدهللا ماض 

كريم شكور محمد قادر

مهند عبد محمد عبد
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يف حازم محمد حسن شر

شكيب خلف جاسم محمد

صالح رفيق محمد زمان

محمد تحسير  حسير  علي

شاج الدين ناظم عاضي علي
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ذكر121/11/1976

ي وزارة الداخلية 
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
18/9/2018شهادة ف

85.72no26.5تنحية---لم يجتاز التنافسيnono

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي75.5no37.5الانبى132/11/1981

ذكر143/11/1973

ي وزارة الداخلية 
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
18/9/2018شهادة ف

84.19no17تنحية---لم يجتاز التنافسيnono

nonoتنحية---لم يجتاز التنافسي78.194no34.5الذكر154/10/1980

ذكر1613/8/1980

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
25/7/2017آخر شهادة ف

92.41no47.5تنحية---لم يجتاز التنافسيnono

علي حسيب محمد خلف

عماد علي رشيد صالح

عمر هالل جنداري جمعة

رعد عواد خلف حسير 

يف حسير  عزيزه جالل شر
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