
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
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---78.97883.55567.005585515061.90390986الذكر13/11/1996 مقبولق

ان 22/23/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  3/1/2017
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---76.96287.03363.454763565059.41833449 مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---74.70185.5462.339617555058.63773228الذكر39/8/1992 مقبولق
جتاز التناف 78.19881.89467.2929244330الان 411/25/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.31583.55559.65582498الان 512/2/1995 ة---لم  nonoتنح

ذكر67/14/1992

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
21/2/2017

جتاز التناف 82.63390.31966.4033313232 ة---لم  nonoتنح

ان 72/9/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
11/1/2007

جتاز التناف 69.03582.58459.0555871634 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 61.02679.65353.5639083839الذكر81/11/1970 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح
جتاز التناف 66.71490.31953.6109283930الذكر92/8/1991 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---83.333no5073.3331الذكر111/26/1990 مقبولق

ان 212/12/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
20/3/2018

80.027no38 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 83.083no32الان 311/12/1991 ة---لم  nonoتنح

ذكر412/1/1969
ة  موظف  وزارة ال

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

76.722no33 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 79.139no24الان 55/18/1989 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.832no32الذكر68/12/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر71/30/1962

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
29/5/2017

76.027no30 جتاز التناف ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

القبول العام

االسم
حس مازن محمد خض 

د خزعل محمد مان ف ا

اس اشم ع مصط حامد 
اض اشم ف اث حس 
ات صالح احمد صالح ا

دالحس سماري عالء مسلم ع

اد د  ج ل ع ل دالل 

م ان التقد ات\ماجست \م فة\قسم الحاس ة للعلوم ال ة ال ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
داالم سكر ا احمد ع

م ابتهال جاسم محمد ابرا

دع ثامر ل غازي ع د

ب زغ  حس جابر ذ

غفران عادل عطا مهدي

ع ل نمر ب قاسم مج
حسن قاسم حسن عبود

م ان التقد ات\دكتوراە\م اض فة\قسم ال ة للعلوم ال ة ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\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

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ة ونفس القسم---اليوجداليوجداليوجد82.78182.781الان 12/4/1996 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

ان 210/25/1991
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/3/2016
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---91.46991.46972.867255066.007075 مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---77.07282.78165.819744975061.07382148الان 31/2/1997 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---75.12882.78164.159562485059.91169374الذكر47/8/1996 مقبولق

ان 51/6/1992

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/12/2016

ن56.6182.3348.532434415048.97270409 ر ض مت ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةتع مقبولق

ذكر64/2/1987

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
29/4/2010

جتاز التناف 67.61687.91555.3593261728 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 81.3590.6165.22768872الان 78/8/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.21185.07359.6556292915الان 811/4/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 81.39382.78169.5098933737الان 98/10/1996 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 70.0587.60757.492181990الذكر107/3/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 72.81582.78162.18425277الذكر115/2/1995 ة---لم  nonoتنح

ان 1211/10/1982

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
22/1/2007

جتاز التناف 65.82280.09957.5434037225 ة---لم  nonoتنح

5عدد المقاعد

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

ذكر110/2/1988

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
30/7/2018

90.36no5078.252---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ذكر24/3/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/2/2012

77.554no6573.7878---مرشح حسب الخطةnoمقبول

القبول العامقناة القبول

االسم
د را  نور را وح

د حس  ار سع دى ج

د ع سلمان فاطمة حم
اض رس عواد احمد ر

اظم طا  وئام مهدي ا

م ان التقد ات\ماجست \م اض فة\قسم ال ة للعلوم ال ة ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

القبول العامقناة القبول

االسم

اس داالم حمزة ع عمار ع

حان متا شلغم ندى 
د الحس محمود ق محمدع ع است

دران قاسم م  د ال ال ع اق
حان متا شلغم حمزە 

سن اس مح فالح حسن ع

اظم مصط احمد جواد 

اوي ز  اوي ع شار 

د ب حس ع عب ز

م ان التقد اء\دكتوراە\م فة\قسم الف ة للعلوم ال ة ال 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

ذكر31/1/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
19/4/2015

77.138no6172.2966---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر47/1/1973

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
26/10/2015

77.667no5069.3669---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 56/26/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/6/2016

74.111no5066.8777---مرشح حسب الخطةnoمقبول

6عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---88.39388.41372.086939457372.36085761الان 14/15/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.07191.69565.269917517768.78894226الان 210/26/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.8891.69558.755729878666.92901091الان 310/17/1996

ذكر47/1/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
24/2/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.23873.46965.360613397066.75242938

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.98888.41360.339263027765.33748411الان 56/20/1995

ان 64/8/1985

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/12/2007

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.6184.29561.221483937164.15503875

nonoغ مرشح---76.40191.69560.760645886461.73245211الان 710/1/1995
مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء64.70478.54957.363029756359.05412083الان 84/8/1995

ذكر98/1/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
15/11/2005

nonoغ مرشح---68.30283.19258.126322196058.68842554

ذكر103/15/1971

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/2/2005

ن61.01777.5854.579462686858.60562388 ر ض مت مقبولnoمرشح خارج الخطةتع

nonoغ مرشح---71.01291.69556.474849616358.43239473الذكر118/5/1996
nonoغ مرشح خارج الخطةذوي الشهداء67.26291.69553.49252716256.04476897الان 129/20/1995
nonoغ مرشح---70.12191.69555.766249785655.83637485الان 1312/24/1996

ج مهند محسن مرزوك ف

وطن حمود ج غانم

د  كنعان رجاء محمد ع

م ان التقد اء\ماجست \م فة\قسم الف ة للعلوم ال ة ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

ــهج اظم رمضان خلف م

دع  رسل ز سلمان ع

دان ات سعد مصاول ض ا

اس ان فليح حسن ع ود
د الرضا علوان د االم ع ب ع ز

اض حس خض عليج ر

القبول العامقناة القبول

االسم
ب ي حس ش ام ص م

وسن لؤي جاسم محمد
اح دالرضا لغيوي ص بتول ع

ان كزار ب شع محمد 

اس عبود محمد فراس ع
دى حازم نوري مهوس
ة انمار حس حمزة عط
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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

ذكر147/18/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
25/4/2010

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد58.3484.02149.30251115952.21175777

6عدد المقاعد

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

ان 111/17/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  2/7/2012
81.583no6275.7081---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر24/30/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  9/8/2018
83.916no5474.9412---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 31/1/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/5/2018

82.777no5474.1439---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر42/9/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  6/6/2017
80.166no5973.8162---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 58/15/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  8/7/2017
78.833no5471.3831---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر61/1/1984
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  1/4/2018

74no5969.5مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.305no5369.3135الان 71/17/1994
جتاز التناف 81.333no45الان 83/27/1992 ة---لم  nonoتنح

ان 94/23/1991

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/12/2016

83.72no47 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 82no36الذكر109/9/1993 ة---لم  nonoتنح

ذكر118/2/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/4/2012

75.968no40 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

القبول العامقناة القبول

االسم

االء ع حس ت 

ل ف فنط اب خل محمد ذ

دالرضا م عبود ع ميثاق ابرا

س د محي احمد نجم عب

م ان التقد اء\دكتوراە\م م فة\قسم ال ة للعلوم ال ة ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

ف م عاجل ر اظم نع

ع حن اسم ديوان

ل محمد دالجل ل محمد ع دالجل ع

مسه حس خ  داخل

خل س دو ا ق حس 

اس رن سالم سوادي ع
حوراء قاسم منور مذكور

ه محمد داغر راشد
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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

ذكر1210/29/1974
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  22/8/2017

81.194no جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 137/1/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
16/8/2015

82.85no43 جتاز التناف 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---81.05489.06265.767755465061.03742882الذكر14/17/1996 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---66.8473.8361.976151975058.38330638الان 29/29/1980 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---70.19586.34758.195790435055.7370533الان 310/8/1994 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---69.74286.84757.587721725055.31140521الان 410/27/1993 مقبولق
جتاز التناف 73.23289.06259.4209325636الذكر57/22/1996 ة---لم  nonoتنح

ذكر66/20/1971

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
15/11/2005

جتاز التناف 66.62680.73557.9186539626 ا لم  ةسج س nonoتنح

جتاز التناف 67.4681.458.3023464425الان 710/3/1987 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.8589.06257.488161926الان 811/3/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 74.24889.06260.2453217324الان 93/29/1995 ة---لم  از التناف تنح وطعدم اجت غ مستو لل

ذكر101/25/1983

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
26/11/2009

جتاز التناف 67.9585.26456.8343286718 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 75.73389.06261.4502606232الان 113/3/1996 ة---لم  nonoتنح

ذكر1210/25/1986

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/11/2009

جتاز التناف 60.69885.26450.7686546321 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر132/13/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
24/2/2005

جتاز التناف 66.44783.30856.4920736226 ة---لم  nonoتنح

ذكر142/2/1976
موظف  وزارة الصناعة 

عد آخر  ة  ا والمعادن والم
شهادة  9/12/2000

جتاز التناف 66.06481.08257.2550049630 ة---لم  nonoتنح

ان 158/11/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  9/4/2001
جتاز التناف 70.69185.74658.8939148433 ة---لم  nonoتنح

اس ع غانم سوادي ع

ف داللط كوثر صالح ذنون ع

م ان التقد اء\ماجست \م م فة\قسم ال ة للعلوم ال ة ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

راء جابر محمود حس  ز
د  محمد د الستار ع د االم ع ع

عدنان طالب نا فردان

ب عبود فنجان عبود ز
د جاسم حمود ان حم اد
خ اصد صلب اء طعمه  ا

القبول العامقناة القبول

االسم
م محمد خلف حس ك

كص فه كص اظم خل نجالء 
ا حس ع جمعة ص

اب د الو ب ع ر حب وئام ظا

مه حسن نا حسن ام

دالسالم عمران مرزوق در ع ح

اظم د  محمد صالح ع

در اد محمد  محمد ا

س ع  اح يو تضامن ص
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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 165/6/1988

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/3/2012

جتاز التناف 62.37285.73351.9687246334 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر1711/25/1990

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/12/2016

جتاز التناف 67.62483.2357.5307747233 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ان 11/25/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/12/2016

86.111no7281.8777---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر22/3/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  31/10/2011

87.8no6480.66---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 34/12/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  13/12/2015

85.696no6780.0872---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر45/27/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/8/2017
85.5no5676.65---غ مرشحnono

ذكر58/1/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  13/12/2016

78.806no6975.8642---غ مرشحnono

ذكر67/28/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  4/4/2017
82.92no5875.444مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnoمقبول

ان 71/1/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  21/8/2016

80.361no5271.8527---غ مرشحnono

ان 811/23/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  9/1/2018
76.139no38 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ات عامر حسان حاشوش ا

مصط محسن كرافه فليح

م ان التقد اة\دكتوراە\م فة\قسم علوم الح ة للعلوم ال ة ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

داالم  اظم ع ل محمد  عق

اطع فاطمة قاسم حمدان 

ة ع حس مهدي ناد

االسم

سداد اسعد مط حازم

ل دراي محمد سالم م

اس محمد ى طارق 

رە عبود د الز م ع ام ابرا

ر غسان عدنان ع شا

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

ان 912/4/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  12/1/2017

84.277no جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 109/22/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  16/6/2005

77.58no42 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر111/1/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/10/2012

83.805no46 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 123/12/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  3/9/2015
جتاز التناف 86.30688.8741 ة---لم  nonoتنح

ان 132/2/1977
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  3/3/2014

78.861no37 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.70288.87271.267249939277.48707495الان 12/16/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.12288.87263.482475888770.53773311الان 210/30/1996
ة ونفس القسم---اليوجداليوجداليوجد88.87288.872الان 36/26/1995 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

ان 44/28/1992
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.77686.77671.6946669.9858

ذكر55/4/1993

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
30/1/2017

nonoغ مرشح---78.24883.30266.528459396465.76992157

ان 64/6/1989
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  1/8/2012

nonoغ مرشح---75.23580.31865.644453085462.15111716

nonoغ مرشح---73.49888.87259.724981596461.00748711الان 79/19/1995

ذكر84/1/1974

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/3/2005

ا 67.71879.0959.740221965959.51815537 مقبولnoمرشح خارج الخطةسج س

nonoغ مرشح---68.1888.87255.403538126457.98247669الان 91/30/1997

القبول العامقناة القبول

داء فرحان سوادي سدخان ب

م نزال ص  اشواق رح

ا وص عودة سلمان

االسم
اظم شا جساب ب  ز

شمس الض ع جعفر جمعه
ان د الصاحب م ان ع راء صك ز

د عم  د ع ورود حم

ف اري ثامر نظ دال محمد ع

اس اظم ع ل ناظم  اس

دالشيخ اء مال  حنظل ع ا

م ان التقد اة\ماجست \م فة\قسم علوم الح ة للعلوم ال ة ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

دى توفيق جوي جلوي

صل عبود را  سارة ف

ل لفته محمد جاسم عق

خ اصد صلب عذراء طعمه 

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

ان 1012/10/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
25/11/2007

nonoغ مرشح---72.16486.96659.530777615457.87154433

nonoغ مرشح---71.91284.81160.373443995157.56141079الان 1111/30/1995
مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء65.86680.81957.215581285255.6509069الان 121/1/1997
nonoغ مرشح---65.488.87253.144490956155.50114367الان 1311/18/1996
جتاز التناف 71.40390.87557.1371323947الذكر143/22/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 63.89590.87551.1291832935الان 156/28/1995 ةذوي شهداء الحشدلم  nonoتنح
جتاز التناف 67.51190.87554.0227293740الان 169/18/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.51988.87254.8664049640الان 175/15/1995 ة---لم  nonoتنح

ذكر181/3/1965

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
14/11/2005

جتاز التناف 65.98884.12955.7153432637 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح د العا جابر در ع حسن 

د حسن انفال فالح ع
د عبود د مج فاطمة ول

اس خض  د ع مصط ع
جه عواد طالب خض  خد

دالحس  داالم نعمة ع بتول ع
دالرحمن غازي مغامس  ع

ان تفاء احمد يوسف جم ا

دالن ع  اظم ع راء  ز

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

3عدد المقاعد

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

ان 11/22/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/4/2007
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.32882.58470.42700638273.89890441

ذكر26/3/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  2/10/2007

مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.34182.58460.172797227063.12095806

ان 34/2/1986

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  10/11/2013

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---68.4486.20756.805152375054.76360666 مقبولق

ذكر43/18/1978
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/9/2003
جتاز التناف 66.9379.65358.7459834833 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 72.90282.77462.2622748325الان 59/7/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 61/26/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/11/2004

جتاز التناف 72.95281.78462.8384108426 ة---لم  nonoتنح

ان 75/15/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/1/2014

جتاز التناف 64.24786.74253.0951363625 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 67.51683.55557.2811303328الان 811/7/1996 ة---لم  nonoتنح

ذكر94/27/1987

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
18/6/2013

جتاز التناف 65.83988.0153.8640222416 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ندى ع نوري عمر

م ان التقد ات\ماجست \م فة\قسم الحاس ة للعلوم ال ة ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

النفقة الخاصة

دالقادر محمد ف ع داللط ب ع صه

نوال شهاب جابر الطعان

د ادي سع عصام ز ع

ادي ار صالح  عال ج

م د ال اس ع داء يوسف ع غ

د ع نزر امل ع دى 

ر قاسم ثراء حاتم شا

م لفته ل ابرا كرار خل

م ان التقد ات\ماجست \م اض فة\قسم ال ة للعلوم ال ة ال ل ة\ قناة 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

ذكر11/13/1975
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  5/1/2005

جتاز التناف 61.61986.52451.0127893933 ة---لم  nonoتنح

5عدد المقاعد

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

ان 14/20/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/11/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.01384.02153.25161357660.07612945

4عدد المقاعد

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

ان 12/16/1978
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/5/2002

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.04474.78258.831464825056.18202537

ذكر211/20/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
10/1/2012

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---55.23980.03348.319889575048.8239227 مقبولق

ذكر31/16/1989

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/12/2012

جتاز التناف 71.98382.27761.7400527827 ة---لم  nonoتنح

ذكر47/27/1986

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
25/4/2010

جتاز التناف 60.6281.452.3908722423 ة---لم  nonoتنح

ذكر511/20/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
28/11/2007

جتاز التناف 65.15980.40656.8084923819 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 63.22189.06251.2979404921الان 612/19/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر77/1/1977

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/2/2005

جتاز التناف 63.973.8359.2500914334 ة---لم  nonoتنح

النفقة الخاصةقناة القبول

دالرضا د را ع عدي ع

م ان التقد اء\ماجست \م فة\قسم الف ة للعلوم ال ة ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

اظم نا اس فاضل  ع

االسم

س جعفر معتوق جاسم

م ان التقد اء\ماجست \م م فة\قسم ال ة للعلوم ال ة ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

االسم

دالحس نعمه اء را ع ا

د سلطان د حم ثائر مج

ر اس طا ل  احمد خل

د ون سلمان عب ع ز

ب اشم د ات قاسم  ا

ر ر شا نزار شا ن

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

ذكر83/11/1983
موظف  ديوان الوقف الس 
عد آخر شهادة   ة  ا والم

19/6/2011
جتاز التناف 60.67381.90452.2073445531 ة---لم  nonoتنح

ان 95/1/1985

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
26/12/2007

جتاز التناف 64.7380.40656.4344712515 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 63.49189.06251.5170202816الان 103/6/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 56.63883.61748.0270149822الان 113/25/1991 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ذكر16/4/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  5/10/2017

84.857no5074.3999---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 211/8/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  7/10/2009

81.47no5072.029---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ذكر310/9/1973

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
18/5/2014

83.667no38 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

النفقة الخاصة

االسم

دان ل سعود ع عالء اسماع

دالرحمن اب ع دالو دالسالم ع در ع ح

حال حسن فرحان شندي

دالواحد اظم جاسب ع مها 
د ع نزر امل ع مان  ا

فة د الصمد خل رنا خلف ع

اس نا احمد جاسم ع

م ان التقد اة\دكتوراە\م فة\قسم علوم الح ة للعلوم ال ة ال ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال
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