
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

6عدد المقاعد

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

ان 111/20/1992
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---90.47990.47972.619758375.733825

ن82.1490.42865.952348618270.76664403الان 24/1/1995 ر ض مت مقبولnoمرشح خارج الخطةتع
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.68588.54267.36378017268.75464607الان 310/25/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.91588.54268.365865726968.556106الان 45/14/1994

ذكر51/1/1974

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
21/12/2011

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء67.379.4559.178681568266.02507709

مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.95190.42865.800595586064.06041691الان 62/1/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.39482.06163.926975165761.84888261الذكر710/24/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.09990.47954.657239317159.56006751الان 81/25/1993

ذكر98/10/1980

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/3/2005

جتاز التناف 63.4182.5454.2641791946 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 77.69990.42862.3865538743الان 1010/21/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 81.1390.47965.116107831الان 118/5/1992 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.03990.42861.0536965741الذكر1211/5/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.63582.06157.2596444633الان 133/5/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 88.86591.67770.682604748الان 143/8/1996 ة---لم  nonoتنح اظم مرزوق اح  نور ص

دالحافظ داخل يوسف انتصار ع

ج اطع ف رم ع  ا

اش سلمان ت خ الهام ثا
امل الزم م  انوار 
ل نا ل خل صادق عق

فاطمه برزان سلمان محمد

دين سالم مردان جاسم ن العا ز

م ان التقد ة\ماجست \م ة الع ة القرنه\قسم اللغة الع ة ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ان د جاسم عط مان ع ا

ب خلود مخ معله حب
دان صحن ن طعمه ع صاب

دان صحن وئام طعمه ع

ل حس  سان ابواله د ر دالحم ع

دە سالم منا عدالن رو
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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---72.77283.29361.877343226663.11414026الان 14/6/1991
مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.0587.7851.676147765853.57330343الذكر24/20/1992
nonoغ مرشح---59.42890.47947.697769686251.98843878الان 37/28/1992

النفقة الخاصة

االسم
كر ع حسن غفران 

د الصاحب در ع ل  اس عق
ل رزوق مغامس سوزان خل

م ان التقد ة\ماجست \م ة الع ة القرنه\قسم اللغة الع ة ال ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال
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