
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

10عدد المقاعد

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

ذكر17/5/1968
موظف  وزارة الصناعة 

عد آخر  ة  ا والمعادن والم
شهادة  8/4/1995

مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.9284.5151.273071835552.39115028

ذكر26/27/1976
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  29/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.49783.93946.086514266050.26055998

4عدد المقاعد

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

ذكر13/8/1989
اء  ه موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  8/6/2017

76.6no68.6774.221---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 29/15/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/7/2018

78.1no63.573.72---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 37/1/1973
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  2/12/2005

80.6no جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

10عدد المقاعد

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

ان 13/19/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  7/3/2016
مقبولnoمرشح حسب الخطة---91.67291.67272.9186069.0426

ان 210/9/1994
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/12/2016

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---92.79692.79673.1995066.2393 مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---75.59686.16562.765999365058.93619955الان 31/14/1995 مقبولق

القبول العام

االسم

د  محمد مظفر رنا ع

اظم اظم جواد  نور الهدى 

ب محمد ع عمران ز

عرفات نا جاسم منصور

امل فرحان سوادي سدخان

م ان التقد ع ادارة اعمال\ماجست \م ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ف ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

حس جابر محمد ع رمضان

م ان التقد ع ادارة اعمال\دكتوراە\م ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ف ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

م ان التقد لوم عال\م ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ادارة الجودة الشاملة\د ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

د احمد حس  ع حم

د مطلك حسن عودة ع

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

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---70.35186.16558.411170185055.88781913الان 47/3/1995 مقبولق

ذكر510/13/1990

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
26/2/2017

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---71.7989.1258.22465445055.75725808 مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---69.97292.05655.498127315053.84868912الذكر61/7/1995 مقبولق
جتاز التناف 84.5691.1367.53525952الان 79/17/1993 ة---لم  nonoتنح

ذكر81/6/1981
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  10/9/2008

جتاز التناف 70.0884.8758.8066737423 ة---لم  nonoتنح

ذكر95/20/1970
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  3/5/1997

جتاز التناف 57.3485.1148.0208183538 ا لم  ةسج س nonoتنح

جتاز التناف 88.7592.8569.9796378632الان 103/25/1982 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.70280.05262.7101399821الان 117/16/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.4184.08856.0908931117الذكر125/20/1989 ة---لم  nonoتنح

ان 1311/14/1978
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  19/10/2015

جتاز التناف 66.58983.51656.513263722 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 77.4694.22760.467868630الذكر1412/20/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.1981.77757.01731425الذكر159/23/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 52.72388.64342.9197028822الذكر162/1/1992 ةذوي شهداء الحشدلم  nonoتنح
جتاز التناف 71.22388.64357.9798190226الذكر171/26/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.52584.75755.8757961732الان 1811/8/1993 ة---لم  nonoتنح

ان 191/12/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
16/2/2008

جتاز التناف 56.86483.93948.0882167335 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

جتاز التناف 58.0887.3847.7541496925الذكر207/1/1955 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

10عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---67.39590.12354.2393162368.7558.59252136الذكر11/7/1977
مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.83380.16353.1515654964.556.55609585الان 25/20/1992
مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.62392.05648.0829899476.2556.53309296الان 33/6/1995

ذكر47/1/1971

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  20/1/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.190.1549.967595675150.27731697

مقبولnoمرشح حسب الخطة---57.53990.02846.3409191957.2549.61364343الذكر51/21/1973

د د ع ع ادي ع اوي  ح

جمال تا كناص خشجوري

القبول العامقناة القبول

االسم
ان ار يوسف رو حس ج
د محمد انتظار ع مج

د االء فاضل م مج

ل م جند عماد رزاق ابرا
اس رشك شذر فاطمة ع

اطع اظم  دە حمدان  حم

اظم حس داغر فرات 

م ان التقد لوم عال\م ــــع\د ع ادارة مشار ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ف ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

اس  ر  امر رضا مز
اقر ع فاروق محمد 

د ع  د ع د مج ايناس حم

اس خض  مصط نزار 
دالحس مسلم مصط ع ع

كرار طالب سهر وادي

مور اس ت مرت عبود ع

رە جاسم دالز قاسم فنجان ع
ل جاسم دالجل سمر ام ع

شد نص طعمة حس م

ع قدوري وا مصنصل

م د االم خلف ك رنا ع

اظم فالح رونق جودت 
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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

مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.57880.16348.56011885048.99208316الان 61/1/1994

ذكر78/7/1987

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  3/4/2014

مقبولnoمرشح حسب الخطة---54.67189.22144.30571645246.61400148

ذكر810/20/1989

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  9/2/2015

جتاز التناف 53.2985.69844.41424076 ة---لم  nonoتنح

10عدد المقاعد

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

ذكر19/20/1984
موظف  وزارة الصناعة 

عد آخر  ة  ا والمعادن والم
شهادة  16/6/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.5293.0757.877152686660.31400688

ذكر21/17/1975
اء  ه موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  11/10/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---65.3987.4753.726029787158.90822085

ان 35/19/1976
موظف  وزارة التجارة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  24/9/2001

مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.90176.14856.120440946458.48430866

ذكر410/30/1976
موظف  ديوان الوقف 

عد آخر  ة  ا الش والم
شهادة  3/2/2008

مقبولnoمرشح حسب الخطة---57.68476.89951.927339486555.84913764

ذكر511/21/1975
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  18/3/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.2880.8554.085769945654.66003896

ذكر612/10/1980
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  14/2/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.8780.7351.178542986254.42498009

ذكر73/11/1978
ة  ا موظف  اخرى والم

عد آخر شهادة  
12/1/2010

مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.88980.2354.041987015353.7293909

ذكر87/12/1975
اء  ه موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  13/11/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.61585.74349.66752086253.36726456

ذكر93/20/1981
موظف  ديوان الوقف 

عد آخر  ة  ا الش والم
شهادة  14/10/2015

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---63.36794.04949.530040155049.6710281 مقبولق

ل جواد محمد رضا عق

دالحس  د ع س نا ع ق

ادي مازون اسم محمد 

ف ر حرز موزان ر ما

احمد غازي حمود من 

ع وادي حس جلوب ا

القبول العامقناة القبول

االسم

م قاسم حمد عصام رح

ب يوسف اس عك احمد ع

منت حس مر سموم

س د يو راء جعفر عب ز

اظم صالح دالحسن  جواد ع

حس ع حس علوان

م ان التقد لوم عال\م ات \د ط س ع تخط ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ف ل ة\ \الجامعات\جامعة ال
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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

ذكر103/19/1981
ة  موظف  وزارة النقل العراق
عد آخر شهادة   ة  ا والم

14/12/2016
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---53.08481.77745.727558695047.00929108 مقبولق

ذكر116/21/1990
موظف  رئاسة الوزراء 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
14/12/2016

ل الشغال المقاعدغ مرشح---55.9988.64345.579237985046.90546659 noق

ان 124/24/1977
ط  موظف  وزارة التخط

عد آخر شهادة   ة  ا والم
19/6/1999

جتاز التناف 63.5282.454.42368932 ة---لم  nonoتنح

ذكر1310/1/1986
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  3/2/2010

جتاز التناف 56.25489.86745.36197441 ة---لم  nonoتنح

ذكر143/15/1974
ة  موظف  وزارة النقل العراق
عد آخر شهادة   ة  ا والم

22/5/2002
جتاز التناف 58.53470.24456.29826852 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ة ونفس القسم---اليوجداليوجداليوجد92.02792.027الان 112/24/1996 ل جب تدقيق قبوله  حالة كونه متقدم ع نفس الجامعة ونفس ال ا و دو دخل محرك الفرز ير معالجته  ة االوائلالطالب االول ال مقبولمن الطل
مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.14792.02768.342035415764.93942478الان 25/29/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.60486.00867.009431775463.10660224الان 31/1/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.80386.50458.625447126560.53781299الذكر410/16/1986

ان 51/27/1984
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
17/11/2008

مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.277.2763.872214315059.71055002

ان 65/17/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  20/4/2014

nonoغ مرشح---73.758561.819852945158.57389706

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء64.87685.75954.04360155654.63052105الذكر73/3/1986
nonoغ مرشح---71.33592.02756.591397215054.61397805الذكر82/7/1990

ذكر911/26/1984

موظف  االمانة العامة 
لمجلس الوزراء العرا 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
26/7/2016

جتاز التناف 75.2585.69862.7166751343 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 66.60480.16358.19385643الان 1010/21/1987 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.44986.00865.21789134الذكر118/8/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 65.6692.02752.0893129734الان 124/23/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 75.42586.15162.6311336342الذكر137/24/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 60.66192.02748.1235122529الان 1411/5/1996 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح
جتاز التناف 73.71186.00861.278996441الذكر155/1/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.89386.00865.5870068647الان 163/20/1993 ة---لم  nonoتنح اء رجب نجم محمد لم

ــــح اء خ فرحان  عل
دالمحسن محمد و الزم ع
ار طالب عبود د الج ا ع ن

غم علك ر ض جواد شا
د ف ع داللط اض ع راء ر ز

دالهادي حس ت  حسن ع

سن ع  د مح اس ع ع

د الرضا ز ع سكينة سلطان ع

دالن ع  اشواق طالب ع

ر صالح ج  سلوان شا
م سلمان د ال در سالم ع ح

ة مة عط حسام را نع

القبول العامقناة القبول

االسم
در سب مرزوك مان  ا

اشم فنجان د السادة  دى ع
م ع عبود د ال نور ع

نورس محمد رحمه ثامر

ب اس حب ل ع د الجل اس ع ع

د السادة ع  ة صدام ع عرو

ل مف وجر اس جل ع

د داالمام عب داالم ع عمار ع

م ان التقد ة االدارة واالقتصاد\قسم االحصاء\ماجست \م ل ة\ \الجامعات\جامعة ال
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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

جتاز التناف 71.63886.50459.31683376الذكر1711/18/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.39386.00863.5086536831الان 188/12/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 198/1/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  8/10/2013

جتاز التناف 67.478556.5557352931 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.38291.42864.851559417166.69609159الان 12/17/1958

ذكر27/1/1963

موظف  االمانة العامة 
لمجلس الوزراء العرا 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
1/10/2012

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء60.9583.951.560503586956.7923525

ذكر31/22/1984
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  1/10/2009

مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.6488.1250.385034046454.46952383

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.14586.35444.057841366249.44048895الان 411/14/1987

4عدد المقاعد

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

ذكر18/15/1980
ة  موظف  وزارة ال

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

79.444no6876.0108---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 26/14/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/2/2013

77.16no6774.112---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر310/21/1969
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  2/11/2014

76.907no5269.4349مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnoمقبول

5عدد المقاعد

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

القبول العام

االسم

دالعا ثامر حس  مصعب ع

داء رزاق حس محل ب

سالم صدام مهر ديوان

م ان التقد ة االدارة واالقتصاد\قسم االقتصاد\االقتصاد\ماجست \م ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

ر جاسم داود امنة طا

م ان التقد ة االدارة واالقتصاد\قسم االقتصاد\االقتصاد\دكتوراە\م ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

القبول العامقناة القبول

االسم
م عمر احمد د الحل احالم ع

ب حمزە جاسم حس و

د حس  رم ع عب ا

اري ل ز م خل د ابرا ع
د ل ضم ل علوان عج د

م محمد صنعاء محمد نع

م ان التقد لوم عال\م ة االدارة واالقتصاد\قسم االقتصاد\اقتصادات الطاقة\د ل ة\ \الجامعات\جامعة ال
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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

مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.8193.8964.019440047968.51360803الان 14/22/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.41993.8960.583315348668.20832074الان 25/15/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.65593.8963.115608567065.18092599الان 32/22/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.12793.8960.354814226962.94836996الان 49/17/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.40493.8962.136653426262.0956574الان 54/21/1996
nonoغ مرشح---80.91192.77763.832846095460.88299226الان 67/24/1990
nonoغ مرشح---78.91493.8961.753209775860.62724684الذكر75/23/1993
nonoغ مرشح---68.67487.66156.338712526659.23709877الذكر87/12/1993
nonoغ مرشح---76.10293.8959.55271275558.18689889الان 93/3/1996

nonoغ مرشح---70.758487.66158.048710665557.13409747الذكر101/18/1992
اجات الخاصة65.07793.8950.92523046555.14766128الذكر113/4/1995 مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحت
nonoغ مرشح---71.37293.8955.851307595054.09591532الان 125/3/1996
nonoغ مرشح---68.89593.8953.912960785453.93907254الان 135/20/1996
nonoغ مرشح---69.23993.8954.182153885153.22750771الان 146/1/1996
جتاز التناف 67.9193.8953.14216077الان 156/1/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 65.1593.8950.9823556845الان 163/5/1979 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.7896.03555.3167915326الذكر171/23/1993 ة---لم  nonoتنح

ذكر187/1/1966

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
26/11/2009

جتاز التناف 80.8880.8870.2239 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

جتاز التناف 77.493.8960.5684471237الان 194/19/1994 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر204/13/1974
اء  ه موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  29/5/2017

جتاز التناف 65.83788.3253.7311023627 ا لم  ةسج س nonoتنح

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.45no5069.215الذكر110/10/1992

5عدد المقاعد

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

ان 11/1/1992
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---91.28491.28472.8216068.9747

ذكر21/15/1995
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---93.14593.14573.286255066.300375

االسم

د ادي ع ا ع  اس

د محمد را مهدي ع

القبول العامقناة القبول

االسم
ف جاسم د اللط صم ع ث  ل

م ان التقد ة\ماجست \م ف ة والم ة االدارة واالقتصاد\قسم العلوم المال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

اظم صالح احمد احمد 

د مطلك محمد طالك ع

اس ع نجم حوراء 

د الرضا عداي فالح حسن ع

م ان التقد ة\دكتوراە\م ف ة والم ة االدارة واالقتصاد\قسم العلوم المال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

امل مهلهل حس  صالح 
ات ام جاسم سالم ا
د طارش فاتن عماد حم
ان خالد سعد ع  اد
د د كع نور فرحان ع

ة نوال عطوان صيوان عط

ر محمود اف محمود شا اط
صل محمد اء فالح ف ا

ذو الفقار بهاء صيوان خض 
م حمادي دالرح احمد فالح ع
ديوي د الحس  ا ميثم ع ن

دع  م ع داالم ابرا اء ع عل

ات احمد حسن محمد ا
ام البن صالح جابر مسلم

 ع ونان كزار
د ع  يح ع ب حس ص ز
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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

مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.32991.31769.648647825866.15405348الذكر312/16/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.30291.31766.436941465061.50585902الان 45/16/1983
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.83491.31766.063691265061.24458388الان 511/27/1996
جتاز التناف 79.67991.31763.5474425433الان 612/20/1995 ة---لم  nonoتنح

ذكر79/1/1983
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  15/7/2013

جتاز التناف 61.390.1549.3238907434 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ة ونفس القسم---اليوجداليوجداليوجد91.31791.317الان 81/15/1997 ل جب تدقيق قبوله  حالة كونه متقدم ع نفس الجامعة ونفس ال ا و دو دخل محرك الفرز ير معالجته  از التناف الطالب االول ال وطعدم اجت غ مستو لل
جتاز التناف 74.9791.31759.7918117432الان 93/2/1996 ة---لم  nonoتنح

ذكر103/1/1988
ة  ا موظف  اخرى والم

عد آخر شهادة  5/9/2018
جتاز التناف 83.9590.2967.4765907115 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 81.5891.31765.0635721234الان 1111/5/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.99192.68460.781887521الان 127/23/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.1591.31762.3279990328الان 139/1/1997 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.05593.14552.758704135الان 144/18/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 87.96591.31770.1558852832الان 156/23/1987 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 75.94191.31760.5662261630الذكر1611/1/1995 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ذكر13/22/1991
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/12/2016

80.55no6174.685---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر27/7/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  30/12/2014

75.74no6271.618---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر39/1/1970
ط  موظف  وزارة التخط

عد آخر شهادة   ة  ا والم
21/1/2016

73.63no6270.141---مرشح حسب الخطةnoمقبول

6عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---86.94786.94771.736755065.215725الذكر16/16/1990 مقبولق

ان 24/2/1989
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  30/11/2010

ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء86.40487.90670.746678345064.52267484 مقبولق حنان صالح مهدي محمد

م ان التقد ة\ماجست \م ة االدارة واالقتصاد\قسم المحاس ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
م ل ابرا ل خل سم اسماع

القبول العامقناة القبول

االسم

د اشم ع حسن طالب 

ادي لفو ع ماجد 

ــهج ــــج دع م جاسم دو

حوراء محمد ج جاسم
د الرضا فاضل سعد ت الهدى ع ب

ل ز خل دالع ف ع نادي م
ة عامر ع سالم

يوشع صغ غالب محسن

م ان التقد ة\دكتوراە\م ة االدارة واالقتصاد\قسم المحاس ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

ار ب كزار صحن ج ز

د سعدون د ع عادل حم

حوراء مهدي صالح مزعل
م اظم ك د  رسل حم

ب م زغ ش اء ك ض

ب ر حب د الحس ظا راء ع ز

ر خلف رشم سجاد طا
اض راو حسن ف حنان ز

فاطمه ع محمد سدخان
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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

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---85.37186.94770.436450765064.30551553الذكر35/4/1994 مقبولق
مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.08578.36967.564041155062.29482881الان 410/24/1995
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---80.80786.94766.670863375061.66960436الان 511/12/1989 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---71.85386.94759.283249545056.49827468الذكر61/10/1997 مقبولق
جتاز التناف 53.80886.94744.3949882635الان 711/9/1995 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح
جتاز التناف 65.71788.54453.5390485220الذكر82/21/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 65.92586.94754.3922762623الان 91/13/1996 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 68.0386.94756.12903381الان 108/16/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 73.05688.54459.5180657820الان 112/13/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.5886.94755.7577554723الذكر121/16/1996 اجات الخاصةلم  ةذوي االعاقة واالحت nonoتنح
جتاز التناف 72.23786.94759.6000737229الذكر1310/29/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.49884.73856.701968223الذكر1411/21/1993 ة---لم  nonoتنح

ذكر155/15/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  12/10/2010

جتاز التناف 66.40983.56656.3367113827 ة---لم  nonoتنح

د نا احمد عادل ع

در جاسم نا مسلم 

ز سوادي د الع حس سا ع
دة رعد حسن منصور نا

ار عبود عاشور د الج م ع
م مطرود ل ابرا د الجل اء ع ا
اظم كناوي دالحسن  در ع ح

اء صفاء نوري فنجان ض

دالواحد عبود اظم ع دال صل ع ف
د الرحمن محمد حاتم ات ع ا

ندى عدنان جواد ع 
ادي ز  حس ع 

مهجة رو حسن حمزة
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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

ذكر11/1/1976
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  5/12/2012

جتاز التناف 67.8784.8756.95218246 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 64.8892.23951.3895053128الان 19/16/1991 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

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

ان 15/6/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  22/2/2006

جتاز التناف 62.7569.4460.8703917124 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 67.04886.50455.5162772618الان 23/23/1990 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.88993.8949.213037095550.94912596الذكر15/23/1993
nonoغ مرشح---62.27493.8948.731776175049.11224332الان 212/31/1993

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 56.2490.9744.9712894415الذكر11/8/1977 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 62.09191.31749.520253232الان 21/26/1996 ة---لم  nonoتنح

االسم
اس قاسم محسن عداي ع

م حسن داود راء سل ز

النفقة الخاصة

يح مهدي صالح راء ص ز

م ان التقد ة االدارة واالقتصاد\قسم االقتصاد\االقتصاد\ماجست \م ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
د السادة به  ار ع مهند ج

لينا محمد نعمه حسن

م ان التقد ة\ماجست \م ف ة والم ة االدارة واالقتصاد\قسم العلوم المال ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

اس غا  ار ع  ازد

م ان التقد ع ادارة اعمال\ماجست \م ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ف ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
دالعا عبود ار ع ندى ج

م ان التقد ة االدارة واالقتصاد\قسم االحصاء\ماجست \م ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ش ان شالل نح اسط صك د ال ع

م ان التقد لوم عال\م ة االدارة واالقتصاد\قسم ادارة االعمال\ادارة الجودة الشاملة\د 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

3عدد المقاعد

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

ذكر11/1/1964
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/9/2004
73.58no5668.306---مرشح حسب الخطةnoمقبول

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 56.194.0243.8590778619الذكر18/23/1976 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 60.91386.94750.2570606521الان 22/2/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 64.80487.75853.1229900212الان 310/31/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر46/21/1983
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  2/5/2010

جتاز التناف 64.95783.56655.10493728 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 61.46187.75850.3825703612الذكر54/19/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 53.47689.4943.247198689الان 69/10/1991 ة---لم  nonoتنح د الرضا احمد دى محمد ع

االسم
عمار كزار نمر دفار

ر ز محمد احمد ح
د ع  اء ع ع نور ض

د الواحد احمد طارق ع ع

ف س م ر مو محمد ما

النفقة الخاصة

االسم

دالحس  م صالح ع ل ابرا جل

م ان التقد ة\ماجست \م ة االدارة واالقتصاد\قسم المحاس ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

قناة القبول م ان التقد ة\دكتوراە\م ة االدارة واالقتصاد\قسم المحاس ل ة\ \الجامعات\جامعة ال
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