
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

5عدد المقاعد

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

ان 16/10/1974
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  3/7/2016
81.11no8682.577---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 21/3/1990
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/5/2018

83.444no5073.4108---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

ان 38/13/1970
ة  ئة العراق موظف  وزارة الب
عد آخر شهادة   ة  ا والم

10/1/2017
77.361no5871.5527---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 47/1/1976
ة  ئة العراق موظف  وزارة الب
عد آخر شهادة   ة  ا والم

3/12/2014
80.778no5071.5446---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

ذكر56/1/1972
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
5/9/2016

74.111no5066.8777---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

6عدد المقاعد

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

ذكر18/16/1972
موظف  وزارة الصناعة 

عد آخر  ة  ا والمعادن والم
شهادة  3/7/2004

ن75.0576.1968.014370325062.61005923 ر ض مت ل الشغال المقاعد مرشح خارج الخطةتع مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.58283.11862.659077086262.46135396الان 211/23/1996
ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---73.78383.11862.830239525058.98116766الان 39/21/1996 مقبولق
جتاز التناف 65.44688.87253.1818708736الان 44/20/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.1276.8760.4381241138الذكر512/16/1976 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

راء ع حس خض  ز
د الواحد حمزة معتوق رائد ع

م ان التقد ة الزراعة\قسم االنتاج الحيوا \دكتوراە\م ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

م ان التقد ة\دكتوراە\م ح وة ال ة الزراعة\قسم االسماك وال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

دران اش  انفاس نعمة ع

القبول العامقناة القبول

القبول العامقناة القبول

االسم

اس ار لعي خض ع ج

اء سا سلمان مهدي عل
مة صالح راء عادل رح ز

ادة حس احمد صالح م

د ار م نزال كع از

ة خالد را حمادي فاد

ع محمد د االم محارب ف ع

م ان التقد ة\ماجست \م ح وة ال ة الزراعة\قسم االسماك وال 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

ان 16/18/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/2/2017

79.806no8681.6642---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.028no6277.4196الذكر212/13/1990

ان 31/23/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/6/2013

78.5no6875.35---غ مرشحnono

nonoغ مرشح---83.278no5675.0946الذكر49/25/1985
nonoغ مرشح---79.472no6274.2304الان 59/1/1990
nonoغ مرشح---81.861no5674.1027الان 611/24/1989

ذكر75/19/1962
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  22/10/2018

83.16no5073.212 ا مقبولnoمرشح خارج الخطةسج س

ان 810/24/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  22/7/2014

81.639no5272.7473---غ مرشحnono

nonoغ مرشح---77.33no5670.931الذكر97/20/1989

ان 108/14/1964
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/6/2015

76.889no5269.4223ن ر ض مت مقبولnoمرشح خارج الخطةتع

ذكر116/21/1973
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
27/4/2017

82.086no44 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ذكر11/3/1993
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.80486.80471.7015065.1907

ان 212/10/1990
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.11989.18569.810851085264.46759576

ان 310/13/1986
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
12/2/2013

nonoغ مرشح---75.1976.8667.711109165463.59777641

جتاز التناف 65.97489.20453.4727834434الان 47/14/1990 ة---لم  nonoتنح

ادي دان خلف  ب ز ز

ب نرم ثامر مهجر شه

اظم حس ع  غدران 

م ان التقد ة الزراعة\قسم االنتاج الحيوا \ماجست \م ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ع جاسم محمد جاسم

دالسادة مهوس د ع حوراء مج

ار حمادي اظم ج سعد 

ب سم حسن محمد ز

اظم محمد احمد ع 

د مغارب محمد جادر حم

د االم محمد جاسم فاضل ع

ر اظم شا ب ع  ز

ا رحمن محسن مصاول 

د الرزاق مطر صالح ب ع ز

ــــع علوان احسان ع ش
د مهدي م ع نورە ك
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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 60.5577.4354.2373321138الان 59/15/1989 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح
جتاز التناف 73.04688.71759.4294835942الان 610/4/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر73/25/1992
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
30/12/2014

جتاز التناف 71.489.20457.8706268842 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 72.4383.98361.2293222734الان 810/10/1992 ة---لم  nonoتنح

ذكر91/1/1974
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال

شهادة  7/12/2008
جتاز التناف 62.282.353.3385783730 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 70.65383.98359.7271200738الان 102/1/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 117/23/1981
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
17/11/2008

67.04noانات انات56خطا ب ة---خطا ب nonoتنح

جتاز التناف 81.69588.71766.4662221348الان 129/14/1996 ة---لم  nonoتنح

5عدد المقاعد

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

ان 19/23/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  15/3/2017

87.667no6279.9669---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر27/1/1969
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
30/12/2012

87.3no5076.11---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.833no5670.5831الان 34/15/1991

ذكر412/10/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/7/2015

77.833no5069.4831---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

ان 58/14/1981
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  2/12/2014

77.306no5069.1142---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

ان 66/17/1973
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  4/8/2001
76.02no جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 79/22/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  10/2/2013

80.278no44 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

اس د الصمد ع د ع عماد حم

اب داالم صيهود ذ ب ع ز

سام مهدي صالح عبود ا

م دالرح د ع ف انور ع ن

القبول العامقناة القبول

االسم

ف ل تر فضاله ض

ب حمود خض مط ط

ار حس ع  نور ج

د د عب د مج ماء حم ش

اس ل نا ع ل زع جم

د رون ع ة حس ز

د حال داود سلمان س

عال محمد كرم جابر

م ان التقد ندسة الحدائق\دكتوراە\م نة و س ة الزراعة\قسم ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

د العا  ب حس عالوي ع ز
ــــح راء فالح سلمان ص ز

محمد حسن بندر محارب
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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

ذكر81/1/1975
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/1/2018

86no30 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 80.25no44الذكر910/26/1973 ة---لم  nonoتنح

6عدد المقاعد

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

ان 110/1/1991
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.4485.4471.366268.552

مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.10487.56968.226581835263.35860728الان 24/26/1996
ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---78.7187.5264.644364725060.2510553الان 39/9/1991 مقبولق

ان 49/13/1985
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
13/11/2011

ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---70.5780.261.638759355058.14713155 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.7286.8559.219579745457.65370581الذكر57/13/1992
ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---69.5287.56957.074412415054.95208868الان 69/11/1996 مقبولق
جتاز التناف 66.5684.9955.7975479538الان 711/15/1989 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.3987.56954.5047502830الذكر812/22/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 69.887.56957.3042863342الان 910/21/1995 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 56.1683.5747.6405743734الذكر108/16/1985 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ان 15/5/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  17/8/2010

81.722no9485.4054---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر212/14/1969
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/8/2014

77.333no8679.9331---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر310/24/1986
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
22/10/2014

80.029no6475.2203---مرشح حسب الخطةnoمقبول

nonoغ مرشح---83.22280.745474.4554الذكر410/10/1978

القبول العام

االسم

د الرزاق حسن ب احمد ع ز

دالدائم احمد طعمة رم ع ا

د شايع عمار جابر عب

نود ان  مهند مو شو

اش اظم فندي در كرار 
م ع احمد رسل ابرا

ب د الحسن صالح ش اس ع ع

م ان التقد ة\دكتوراە\م ل الحقل ة الزراعة\قسم المحاص ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

ل ل خل ى فاضل اسماع
دعليوي دالحس مالح ع ى ع

انتهاء قاسم محمد احمد

ل حطامان عا  فائز درف
اح جاسم معتوق ابرار ص
د ــهم ع سع حنان در

م ان التقد ندسة الحدائق\ماجست \م نة و س ة الزراعة\قسم ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ود عودە ل ع فر اس

ث الن خث دالحسن غ صالح ع

داالم ع مايح حسن 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

ذكر510/5/1986
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
30/4/2012

75.556no6472.0892---غ مرشحnono

ذكر67/1/1972
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
8/12/2014

nonoغ مرشح---76.05679.8166271.8392

ذكر71/16/1980
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال

شهادة  30/6/2015
78.944no5070.2608---غ مرشحnono

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ة ونفس القسم---اليوجداليوجداليوجد80.20980.209الان 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

ذكر211/10/1974
موظف  وزارة التجارة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  24/10/2002

مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.4772.7662.295070095459.80654907

ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---66.75480.56358.118188575055.682732الان 37/22/1992 مقبولق

ذكر48/16/1979

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  26/3/2009

جتاز التناف 62.4977.5955.8918646134 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 74.5488.5960.7052110838الان 510/10/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 77.48380.20967.6714394536الذكر611/11/1996 ة---لم  nonoتنح

ذكر72/13/1984
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال
شهادة  19/11/2014

جتاز التناف 62.0290.3349.8346800638 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ان 111/11/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/7/2010
88.889no5478.4223---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 211/4/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/7/2010
88no5277.2---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ن86.944no5075.8608الان 37/1/1978 ر ض مت ل الشغال المقاعد مرشح خارج الخطةتع مقبولق

القبول العام

االسم

نوال خالد ز فايز

د الن علوان انفال علوان ع

د م ع ي رح والء ص

ادە ختام محسن حنون ع
حسن ام جري ع 

د د سع دالمج عمار اسعد ع

م ان التقد ة\دكتوراە\م ة الزراعة\قسم علوم االغذ ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

القبول العام

االسم
دالحسن شم  صفا بهجت ع

داالم مهدي جار  ع  ع

ادي حس  امل  رنا 

ل مو ل حازم رسول 

ان ارە ع احمد جعفر ز

ج د ف خالد نجم ع

اس خض قاسم خض ع

م ان التقد ة\ماجست \م ل الحقل ة الزراعة\قسم المحاص ل ة\ قناة 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

ذكر49/1/1973
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
18/11/2018

83.833no5474.8831مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnoمقبول

ان 54/25/1972
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
18/12/2016

80.056no5472.2392---غ مرشحnono

ذكر611/16/1973
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/1/2018

99no36 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر78/1/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/6/2018

86no26 جتاز التناف ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر812/7/1979
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا سان والم م

شهادة  13/7/2017
76.806no36 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولاالو ع القسممرشح حسب الخطة---79.5779.5769.89256267.52475الان 11/13/1997

ان 21/1/1995
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.5481.5470.3855666.0695

ل الشغال المقاعد غ مرشح---65.4676.5559.121368396861.78495787الان 311/28/1974 مقبولق
nonoغ مرشح---70.88977.74863.311204065059.31784284الان 44/20/1995
جتاز التناف 72.71379.5763.8694652844الان 511/16/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 74.70279.5765.61655819الذكر66/21/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 76/26/1975
ة  ا موظف  اخرى والم

عد آخر شهادة  
12/3/2017

جتاز التناف 66.2678.9758.5176402430 ة---لم  nonoتنح

ان 88/2/1979
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
12/2/2013

جتاز التناف 77.7282.7166.413436140 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 75.68479.5766.4791249236الان 912/16/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 73.7582.5563.1073970346الان 1012/28/1982 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.85179.5769.2609465644الذكر112/22/1996 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

نجالء مهدي سلطان حس 
د محسن سجاد ام حم

م ان التقد ة\دكتوراە\م ة الزراعة\قسم علوم ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

ارك حسن نا محمد ت
ض محمد عبود ع 

در د صالح ح احمد حم

ساء ع عبود خض  خ

اس ا شهاب حمزة ع رام

در حسن نور نا ح

القبول العامقناة القبول

االسم
م د العا ابرا ر ع عال ظا

د اح عذافة ع اء ص ا

اض ساجت جنان محمد ف

ل ادە عدنان فالح عج م

صادق فنجان حسناوي حسو 

ج ز ف صادق جعفر ع

د ع  م عب وسام ك

م ان التقد ة\ماجست \م ة الزراعة\قسم علوم االغذ ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

د رو  دالس اظم حسن 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

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

ذكر18/1/1976
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال
شهادة  28/11/2016

82.167no5473.7169---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر27/1/1974
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال

شهادة  22/7/2015
77.611no6072.3277 ا مقبولnoمرشح خارج الخطةسج س

ذكر39/26/1984
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
25/11/2015

75.889no6271.7223---مرشح حسب الخطةnoمقبول

3عدد المقاعد

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

ذكر16/15/1978
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال

شهادة  21/7/2015
مقبولnoمرشح حسب الخطة---67.8872.7463.629334626664.34053423

ذكر21/14/1978
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
24/1/2007

مقبولnoمرشح حسب الخطة---6770.4964.274471565862.39213009

مقبولnoمرشح حسب الخطة---69.49772.59565.240494235261.26834596الذكر310/6/1995

ذكر410/1/1971
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  17/1/2006

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء62.4676.3356.529450415054.57061529

جتاز التناف 66.12372.59562.0731427342الذكر56/7/1994 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ذكر13/8/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/1/2007

78.25no5270.375---مرشح حسب الخطةnoمقبول

جتاز التناف 80no34الان 23/7/1981 ة---لم  nonoتنح

ذكر310/10/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/12/2017

95.56no32 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

االسم

صل نا جابر علوان ف

اح صا جاسم ع ص

ف محمد ت ع ع  س

صادق جعفر طالب احمد

اشم محمد محمود فاضل 

م ان التقد ات\دكتوراە\م ة الن ة الزراعة\قسم وقا ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

القبول العامقناة القبول

االسم

ار محمد نا اس ج ع

ع ماجد جابر عرنوص

ت ع  م شع مرت حل

االسم

م ع ز  د ابرا م

الل م كنتول ح 

م حمود دال ل ع دالجل بهاء ع

م ان التقد ة\ماجست \م ة الزراعة\قسم علوم 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

ذكر411/4/1974
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/6/2018

74.472no28 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 59/8/1971
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  18/5/2000

84.444no42 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر69/23/1970
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
6/7/2014

76.14no24 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 83.139no42الذكر711/8/1979 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ان 111/20/1993
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  14/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---90.32790.32772.581755266.407225

ان 27/21/1985
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
16/5/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---7779.2667.824312395664.27701867

ان 311/26/1988
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
26/1/2015

nonoغ مرشح---71.1979.4362.610542935058.82738005

ذكر47/4/1966
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
5/4/1995

ن56.9789.546.069315645047.24852095 ر ض مت ل الشغال المقاعد مرشح خارج الخطةتع مقبولق

جتاز التناف 72.23490.57557.9337415144الان 55/1/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 69.10390.57555.4225896440الذكر61/2/1989 ة---لم  nonoتنح

ان 73/6/1994
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/12/2016

جتاز التناف 89.31990.32771.771777342 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 81.73790.57565.555420346الذكر85/25/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 72.10179.05263.6287767940الان 91/15/1993 ة---لم  nonoتنح

اشم د موات  وئام ع

اظم وداد مارد حمود 

د ار سع احمد ع ج
م د الحس نع ح جاسم ع ف

االسم

اس رة حسن ع دالز ن ع نور

انغام احمد مصط سالم

عقوب د   عه تر ع را

در اقر ح يور  رضا ش

بتول حسن محمد نعمه

دالحس  دعون ع ام غ ع

جعفر عدنان ع حسن

م ان التقد ات\ماجست \م ة الن ة الزراعة\قسم وقا ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

صادق جعفر صالح نجم

اشم نجالء حس محمد 
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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

5عدد المقاعد

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

ذكر11/19/1966
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/8/1997

76.63no5068.641---ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة مقبولق

6عدد المقاعد

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

ذكر110/15/1974
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
23/1/2007

جتاز التناف 60.5685.2750.6507306222 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---70.3575.3764.25726256062.98008375الان 111/12/1973
ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---66.4280.8557.681066795055.37674675الان 210/21/1993 مقبولق

ان 37/3/1990
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
15/12/2013

ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---61.6380.3553.758464535052.63092517 مقبولق

جتاز التناف 60.63487.56949.7791991134الان 41/5/1997 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 61.40277.75754.8337619634الذكر55/14/1994 ة---لم  nonoتنح

ان 61/27/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  17/1/2000

جتاز التناف 60.776.9454.6213218136 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---60.13880.20952.522811795051.76596825الان 19/11/1994 مقبولق

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
الف صالح شهاب احمد س

م ان التقد ة\ماجست \م ل الحقل ة الزراعة\قسم المحاص ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

صفاء شنان حاجم طينه

د الغفار د الغفار محمود ع الة ع

د الرزاق سلطان اب ع د الو ا ع ن
د رە محمد س دالز الحمزە ع

اظم ج  ب محسن  ز

م ار ك اء سالم ج ضم

م ان التقد ة\ماجست \م ح وة ال ة الزراعة\قسم االسماك وال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

اس عبود ر ع در شا ح

م ان التقد ندسة الحدائق\ماجست \م نة و س ة الزراعة\قسم ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

اتو محمد فهد محمد 

م ان التقد ة\دكتوراە\م ح وة ال ة الزراعة\قسم االسماك وال 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

ذكر212/15/1980
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
2/12/2009

جتاز التناف 64.6682.3455.429027236 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---65.4781.4356.567671935054.59737035الان 12/14/1974
مقبولnoمرشح حسب الخطة---55.05881.5447.525844135850.66809089الذكر21/18/1993
nonoغ مرشح---56.12881.5448.449463825249.51462468الان 31/25/1993

ذكر42/16/1976
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
20/12/2005

nonoغ مرشح---58.5784.649.258339245049.48083747

ذكر55/25/1984
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
30/10/2013

جتاز التناف 62.3584.4552.5028345248 ة---لم  nonoتنح

ذكر67/1/1984
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  8/1/2009

جتاز التناف 57.2185.8347.6300078638 ة---لم  nonoتنح

ذكر75/26/1981
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
1/7/2011

جتاز التناف 61.6584.4551.913388126 ة---لم  nonoتنح

ان 84/23/1982
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
17/11/2008

جتاز التناف 59.7779.4452.5620871132 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 64.52775.5958.813983136الان 110/11/1993 ة---لم  nonoتنح

ذكر210/26/1975
ة  ئة العراق موظف  وزارة الب
عد آخر شهادة   ة  ا والم

28/8/2008
جتاز التناف 60.7370.1358.4806605638 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

النفقة الخاصة

االسم
اس ع  رفاە خض ع

الل م حسن  در ابرا ح

م ان التقد ات\ماجست \م ة الن ة الزراعة\قسم وقا ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

قناة القبول

د  جعفر د القادر ع احمد ع

م داود سلمان د ال عمار ع

ي ر حص ع جري زو

اب حافظ د الو نجالء حافظ ع

م ان التقد ة\ماجست \م ة الزراعة\قسم علوم ال ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

حس تر منصور حس 

ر جواد رعد يوسف طا

م ان التقد ة\ماجست \م ة الزراعة\قسم علوم االغذ ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
د القادر صالح مهدي ار ع از

ار حافظ ج  محمد ج
د الرضا ع حق اثمار 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

ذكر11/1/1975
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
30/10/2013

ل الشغال المقاعد مرشح حسب الخطة---58.2679.4351.238800835050.86716058 مقبولق

ان 22/7/1976
موظف  وزارة الزراعة 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
7/12/2005

جتاز التناف 56.8475.351.9523638830 ة---لم  nonoتنح

ان 34/29/1978
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  4/5/2002
جتاز التناف 64.3275.358.7891633532 ة---لم  nonoتنح

اشم الزم ز  عبود 

د ە جاسم محمد عب ام

د الواحد افتخار قاسم محمد ع
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