
حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---79no5571.8الان 13/13/1991
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---78.38no5069.866الان 212/1/1975 مقبولق

ذكر31/1/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
31/7/2017

78.333no5069.8331---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---75.83no5068.081الذكر47/1/1969 مقبولق

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.7173.9165.512704986665.65889349الذكر110/10/1994
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---65.8783.3755.972117975054.18048258الان 24/17/1986 مقبولق
جتاز التناف 71.3673.9166.1149289741الان 310/3/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 72.773.9167.3564368835الذكر49/1/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 72.4173.9167.0877523326الان 57/18/1996 ة---لم  nonoتنح

ذكر62/24/1976

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
29/3/2005

جتاز التناف 71.2782.5960.9643700826 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 73.1673.9167.7826261735الان 710/30/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 83/6/1984
موظف  رئاسة الوزراء 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
12/2/2014

جتاز التناف 54.884.546.126035513 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ان 111/10/1969
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  16/2/2015

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---80.94483.375071.6608 مقبولق

القبول العامقناة القبول

االسم

ا فاروق صالح عمر دن

الدي يح  سارة سم ص

رە جمعه طعمه د الز اسم ع

دي جابر در  ل  اس

اس ع خيون لينا 

م ان التقد ث\دكتوراە\م ــــخ حد ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

ل حس علوان رە ن سا
د حس جاسم رواء ف

دالحسن شناوە امل ع عماد 

ارة انتظار خلف خ ز

محمد حلو خلف محمد

اظم جاسم محمد جواد 

م ان التقد ــــخ اسال \ماجست \م ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

م ان التقد ــــخ اسال \دكتوراە\م ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
مها جواد نصار حسن

القبول العام

االسم
ل مو منصور احمد جل
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ذكر212/14/1978
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  8/1/2018

76.055no6171.5385---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر31/26/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  6/12/2016

80.555no5071.3885---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.88no5465.816الذكر47/1/1987

ذكر57/1/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
24/4/2016

89.38no35 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 79.66no43الان 62/26/1993 ة---لم  nonoتنح

ان 79/9/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  4/4/2017
78no48 جتاز التناف ة---لم  از التناف تنح وطعدم اجت غ مستو لل

ان 81/17/1972
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/11/1999

75.28no39 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 93/5/1978
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  4/5/2015
80.484no45 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 82.278no46الان 105/20/1989 ة---لم  nonoتنح

ان 119/22/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  21/12/2016

77.82no42 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 72.47no38الان 123/15/1988 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ان 15/30/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/5/2006

جتاز التناف 70.6883.7659.8619770828 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 72.9982.862.3235869616الذكر23/19/1987 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 87.7287.7271.9331الذكر31/17/1989 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 73.8473.8468.46الان 45/18/1995 ة---لم  nonoتنح

القبول العام

االسم

دالحس  ندى نصار نجم ع

ع محمد جابر زناد
م قاسم سن ي را مح

د الحس  م ع د ال ادة غانم ع م

حن سالم حمادي نا

صل د االم حوشان ف عطارد ع

د د كع اة فرحان ع ح

م ان التقد ث\ماجست \م ــــخ حد ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

ف مع عمر يوسف س

اس  ف  مان لط نور الدين سل

د خشان فالح محمد تغ

م صفر ع  دالعظ نادي ع

تن صادق جعفر داود

عائدة سا محمد جاسم

رائد محمد لزم حسن

د  د ع د الحس سع احمد ع
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.4185.4868.806758315163.46473081الان 15/10/1985
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---71.6984.9860.103013065057.07210914الان 22/14/1997 مقبولق
جتاز التناف 67.5777.8860.2733423230الذكر34/7/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر410/21/1983

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
21/4/2014

جتاز التناف 72.4886.8459.8519207725 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 73.4584.261.9788895533الان 56/13/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 6584.9854.4942927727الان 612/18/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.99674.30562.7536598525الذكر79/24/1992 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.5284.9865.8291056733الان 812/2/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.6284.9860.044326932الان 912/22/1995 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 76.5184.9864.1439744629الان 1011/23/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.4484.260.2828028526الذكر119/12/1979 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 73.7677.8865.7949049828الان 125/4/1995 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.5no5469.75الذكر111/8/1989

ذكر24/17/1970

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/4/2012

76.278no5068.3946---مرشح حسب الخطةnoمقبول

جتاز التناف 84.833no29الذكر33/7/1982 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 74.722no39الذكر411/25/1992 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ان 110/9/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/5/2009

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.95289.91964.445789796364.01205285 ب دالحسن حب مان طه ع ا

ع سا حمد نصار

م ان التقد ة\ماجست \م ة ال ة\الجغراف ة االداب\قسم الجغراف ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

القبول العامقناة القبول

االسم
ادي شناوي امل ع حس 

د در نا شداد حم ح

رم ع محمد عن  ا

اظم ل فليح  سلوى عق
اب د الو شام ع در  م ح
دالعا  سارة صالح نعمة ع
ل من  محمد جحف شم
عكوب سحر ز مهجر 

م ان التقد ة\دكتوراە\م ة ال ة\الجغراف ة االداب\قسم الجغراف ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

ار احمد نعمة سلمان م
د را  دالحم د ع حسن مف

حسام محمد محسن احمد

اء فالح ثا جاسم ا
د الرزاق حسن حن احمد ع

اظم حس ع  عمران 

م ان التقد جمة\ماجست \م جمة\دراسات ال ة االداب\قسم ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
ا عن فالح د ال ه ع
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ذكر23/7/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/3/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.2578.4465.004238915662.30296724

مقبولnoمرشح حسب الخطة---69.0378.6861.125064825960.48754537الذكر34/22/1993

ان 44/8/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/2/2007

مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.5385.7559.590954815056.71366837

ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء56.2778.8149.767284295049.837099الذكر511/15/1991 مقبولق

ان 612/7/1988

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
25/6/2015

جتاز التناف 55.8371.3853.0650931636 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

جتاز التناف 66.9278.6859.25669039الان 712/17/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.9778.5860.241418342الذكر82/27/1992 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر17/13/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  9/8/2016
86.66no5878.062---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.388no5065.6716الان 27/31/1992
جتاز التناف 72.888no35الذكر36/3/1992 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.18587.00758.703878127463.29271469الان 112/3/1996
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---69.1382.3759.245593365056.47191535الان 29/15/1980 مقبولق
مقبولnoمرشح حسب الخطة---65.2878.6857.804494155055.46314591الان 39/14/1994
ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء59.8778.5853.06243515052.14370457الان 42/3/1986 مقبولق

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---83.5983.75073.513الان 112/8/1970 مقبولق د الحسن جواد اس ع د الع م ع

ان جابر م سالم شع م

م ان التقد ة\علم اللغة العام\دكتوراە\م ة االداب\قسم اللغة االنل ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

القبول العامقناة القبول

االسم
عال ع صالح حس 

د  صيوان جابر سعاد ع
م د ع شنان ك جه ع خد

االسم

رافد صالح مهدي حسن

سارە رعد م عودة
د ف ع د خل اسامه ز

م ان التقد ة\ماجست \م ع ة الطب ة\الجغراف ة االداب\قسم الجغراف ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

د الواحد جاسم محمد دعاء ع
در فاضل مطر ج  ح

م ان التقد ة\دكتوراە\م ع ة الطب ة\الجغراف ة االداب\قسم الجغراف ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

اس ماجد د ايوب ع ول

ار عبود اء شامل ج ض

ندي ج ص  مها 

ال ادي عدنان قاسم ش

اظم طا  داء مهدي ا غ
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ان 21/1/1971

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
8/10/2017

83.2no5073.24---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 312/17/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/9/2004

72no38 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ان 16/25/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/3/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.2480.4266.461143996766.6228008

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---79.2879.2869.825063.874الان 211/1/1991 مقبولق
مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.1983.7259.466993555156.92689548الان 36/20/1996
جتاز التناف 81.364190.331665.377368871الان 410/3/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.5187.96254.4335980935الان 52/11/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 612/6/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
17/1/2010

جتاز التناف 76.0786.463.0394907429 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 81.4391.6864.7674040114الان 79/18/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 57.2877.3751.3369316317الان 811/16/1994 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر97/15/1976
ة  ا موظف  اخرى والم

عد آخر شهادة  
29/9/2016

جتاز التناف 62.06789.62950.1411461220 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 65.777.8258.6377987727الان 101/10/1995 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر14/15/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
22/9/2014

81.05no5071.735---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ذكر26/5/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
22/8/2017

79.444no5170.9108---مرشح حسب الخطةnoمقبول ش ع حس ع درو

م ان التقد ع ادب\دكتوراە\م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ون ع  ع صالح ز

م ع  د ال غادە مصط ع

د  د الرزاق ع ع دى ع

د محسن ــهام ميثم رش ر
يع لفتة ر ر انوار مز

د حر سع ز  عمار ع

سارە طه خض قاسم

القبول العام

االسم

ــــج احمد ع حس  ار

د ت محمود محمد جا
م جاسم ار ك وردة ج
دى ع حس مودر

م وئام عدنان مو ابرا

د االم ع   ع ع

م ان التقد ة\علم اللغة\علم اللغة التطب \ماجست \م ة االداب\قسم اللغة االنل ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

جتاز التناف 73.444no24الذكر310/5/1991 ة---لم  nonoتنح

ذكر42/1/1976
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  5/6/2016

94.35no22 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---88.53991.67770.423306565064.29631459الان 13/17/1994 مقبولق

ان 21/20/1994
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  22/12/2016

جتاز التناف 88.86388.86372.2157538 ة---لم  nonoتنح

ذكر31/28/1989

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
18/12/2013

جتاز التناف 73.6379.4964.7215017626 ة---لم  nonoتنح

ذكر49/13/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

جتاز التناف 93.1893.1873.295 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 75.97390.41161.0086021123الان 53/6/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 79.42191.67763.170912616الان 67/27/1992 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر17/17/1977

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/11/2016

82.722no6276.5054---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---79.38no5070.566الان 21/1/1991 مقبولق

ذكر37/1/1977
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  6/6/2012

79.36no5070.552 ا ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةسج س مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.388no5170.1716الان 45/1/1991

ذكر56/12/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  18/1/2006

77.87no5069.509---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

االسم

د ار زا عب م ج ابرا

عواطف احمد رسن صحن

اشم حمد يح  صالح ص

د الحس  اري ع د ال د السالم ع اخالص ع

رائد عماد احمد علوان

م لفته صا جاسم م
ا محمد خض  دى 

م ان التقد ع لغة\دكتوراە\م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

القبول العام

االسم
اجر احمد جبوري حس 

م صح  د ال الد عالء ع م

ز محسن سوادي فاضل ع

ادي عبودي يوسف احمد 

د سوادي د ع ر حم ما

مصط عناد مكطوف ع 

م ان التقد ع ادب\ماجست \م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

جتاز التناف 80.221no44الان 610/30/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 79.111no41الان 74/10/1982 ة---لم  nonoتنح

ذكر84/1/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
9/12/2015

82no46 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر112/5/1987
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  2/1/2014

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.6686.1963.636516427165.84556149

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.00479.80466.620166965864.03411687الذكر211/30/1989
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.9687.4262.435435836061.70480508الذكر312/22/1994

ذكر44/8/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
19/11/2006

مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.488.5161.444057175358.91084002

nonoغ مرشح---68.0784.6257.238487955757.16694156الذكر51/8/1991

ذكر69/20/1972

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
21/2/2001

ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء57.588.3646.912347225047.83864305 مقبولق

جتاز التناف 68.0689.7654.9272103434الذكر71/20/1981 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح
جتاز التناف 73.9286.4561.2330364443الان 88/16/1988 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.5491.5256.1730244827الذكر97/1/1972 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 73.287.7859.9951469638الان 1011/14/1982 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.62991.67760.9501751630الان 112/19/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 79.5185.8466.1904077438الان 128/20/1988 ة---لم  nonoتنح

6عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---63.3584.753.234194215052.26393595الذكر12/4/1989 مقبولق
جتاز التناف 60.1792.3747.6125985238الان 21/22/1989 ة---لم  nonoتنح

ذكر36/20/1975
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  13/8/2002

جتاز التناف 54.9885.7145.8182703323 ة---لم  nonoتنح

االسم
د مرزوك د رش مرت حم

لو جابر د ل سم ول م

د ادي وح ل  صفاء جل

اشم محمد شجن جواد 
ار منا سلمان ه ج

م ان التقد لوم عال\م ات\د ات\معلومات ومكت ة االداب\قسم المعلومات والمكت ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

د الحس ج  احمد عودة ع

ب م ح د ال م ع نائل ابرا

محمد صدام محسن سعدون
لة اس  غفران مسلم 

جاسب سا رحمة موزان
ار جاسم احمد د الج مان ع ا

القبول العام

االسم

مصط محسن قاسم حسن

ح ح ن مرت مصط 
د الحسن د  ع حس رمضان ع

محمد اسد شناوە ج 

د  ساء حسن ع ع م
اقر حسون عواد سكينة 

د الرضا م ع مهند احمد ابرا

م ان التقد ع لغة\ماجست \م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ذكر412/2/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
14/9/2005

جتاز التناف 62.5889.8650.46583241 ة---لم  nonoتنح

ذكر57/1/1960
اب  موظف  وزارة الش

عد آخر شهادة   ة  ا والم
1/11/2004

جتاز التناف 61.0385.3351.0186625532 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 55.5378.8249.1083310128الذكر69/11/1990 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.0881.7769.848084877069.89365941الان 14/17/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.4293.2156.166339986157.61643799الذكر25/9/1992
ن57.8990.446.491305316150.84391372الذكر36/2/1987 ر ض مت مقبولnoمرشح خارج الخطةتع

مش ف قاسم نغ مروة 
اشم علوان مالك جواد 
اس خض ع خض 

ع رائد ماجد عاشور

م ان التقد ات\ماجست \م ات\معلومات ومكت ة االداب\قسم المعلومات والمكت ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

شد د م اظم سع جواد 

ة م حر طرفة مه ك

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر13/13/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
28/5/2017

80.888no5472.8216---مرشح حسب الخطةnoمقبول

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر19/9/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
24/3/2005

جتاز التناف 58.1578.7251.4722052835 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 56.9582.9848.5529977139الذكر27/6/1985 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 60.1682.7251.4036363631الذكر312/21/1976 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر17/14/1985
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  2/1/2018

74.222no5066.9554---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 23/24/1973
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  8/1/2018

76.444no32 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---65.378.7257.801117895055.46078252الان 112/26/1980 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---61.3782.9852.321290075051.62490305الان 27/9/1990 مقبولق

النفقة الخاصة

االسم
ح ناصح رجب جواد ف

اظم احمد صل  مه ف حك

قناة القبول

االسم

عالء ع غانم منا 

د الواحد حس  وسام نوري ع

م ان التقد ث\ماجست \م ــــخ حد ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

النفقة الخاصة

م ان التقد ــــخ اسال \ماجست \م ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ادي ل نعاس  د الجل محسن ع

د االم  امل ع ع مصط 
ه حمزة مطر نوفل ش

م ان التقد ث\دكتوراە\م ــــخ حد ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

محمد عبود مهدي حسن

م ان التقد ــــخ اسال \دكتوراە\م ع تار ــــخ\ف ة االداب\قسم التار ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ذكر312/7/1974

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
20/11/2005

جتاز التناف 63.4287.4952.0991421941 ة---لم  nonoتنح

ذكر411/5/1975
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/9/2003
جتاز التناف 67.8682.7257.9828916823 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 79.7884.267.3202969127الذكر13/15/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 56.35966.80656.2708415233الذكر25/24/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 72.3784.261.0675593835الان 39/6/1988 ة---لم  nonoتنح

ذكر46/27/1982
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  14/2/2007

جتاز التناف 67.5992.2953.515768522 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 76.4584.9864.0936720431الذكر511/23/1996 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر18/15/1974

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
19/12/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---65.3480.2257.060504865155.2423534

ذكر24/14/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/10/2003

جتاز التناف 62.9278.4455.8370882239 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 59.95882.39951.3722230910الذكر112/30/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 56.1177.8250.0786436614الان 27/9/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 57.6679.2850.7797830528الان 34/23/1994 ة---لم  nonoتنح

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

ندي ت  ع حس 

د الرضا نا ا ع امجد 

م ان التقد ة\علم اللغة\علم اللغة التطب \ماجست \م ة االداب\قسم اللغة االنل ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
د را نا  مصط ف

داالم حس  در ع زمن ح
اشم م  م نافع رح م

ر لهمود سوادي جالل مز
سمارە محمد حسن وناس ال 

د الصاحب محسن ع احسان ع

د د الرزاق س محمد الجواد معن ع

م ان التقد ة\ماجست \م ة ال ة\الجغراف ة االداب\قسم الجغراف ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

ر ح عادل احمد طا

دالرزاق صالح عودة عمار ع

ب حس  ف ش محسن نا

م ان التقد جمة\ماجست \م جمة\دراسات ال ة االداب\قسم ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ان 48/11/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/10/2005

جتاز التناف 59.7780.4252.1036539415 ة---لم  nonoتنح

ان 511/5/1983

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
15/3/2007

جتاز التناف 64.9170.0362.5719238227 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 57.684.5648.4586565817الان 67/21/1987 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 56.1778.2649.9292876320الان 73/8/1988 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 63.0690.9650.4285883925الان 81/1/1994 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر19/10/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
18/11/2006

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.9591.3247.811634916552.96814444

ذكر211/11/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/3/2005

جتاز التناف 54.9673.5351.1125010226 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 58.4589.8247.1497968221الان 35/10/1984 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر110/23/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
3/10/2016

74.333no5367.9331---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر29/17/1967

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
19/11/2014

72.361no5065.6527---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

2عدد المقاعد النفقة الخاصة قناة القبول

االسم

ار قادر م ج د ال مهند ع

محمد حسن حس سلمان

م ان التقد ع لغة\ماجست \م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

م ان التقد ع لغة\دكتوراە\م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

دالرزاق ل ع مروة جمال عج
ق سالم مغ حس  است

ا جاسم عامر حسن ن

م ان التقد ع ادب\ماجست \م ة\ف ة االداب\قسم اللغة الع ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

اظم داود سلوم ع 

لبوت غا  محمد بهلول 

م اظم جري ابرا ب  ز

اسماء احمد مظلوم صالح

غفران محمد حس علوان ع 
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

ة جامعة ال
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر11/25/1986
اب  موظف  وزارة الش

عد آخر شهادة   ة  ا والم
27/9/2012

جتاز التناف 66.8385.7855.661801731 ة---لم  nonoتنح

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ان 19/20/1966

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
20/9/1988

مقبولnoمرشح حسب الخطة---65.08881.53356.187126395455.53098847

ان 27/1/1966
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  2/1/1994

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---62.27979.51154.73351355053.31345945 مقبولق

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت

ذكر17/1/1975
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  12/12/2011

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---60.6680.3252.926454185052.04851793 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.6794.5343.363178625346.25422503الذكر23/29/1994

النفقة الخاصة

االسم

ا اظم  در جواد  ح

فه حسن ح خل ف  ط

االسم

اس محمد د  دالحم ندى ع

د د عب ز مج احالم ع

م ان التقد ات\ماجست \م ات\معلومات ومكت ة االداب\قسم المعلومات والمكت ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

عد محمد الزم صالح ج

م ان التقد لوم عال\م ات\د ات\معلومات ومكت ة االداب\قسم المعلومات والمكت ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال
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