
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

9عدد المقاعد

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

ذكر112/28/1977

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
14/8/2016

79.56no5873.092---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر21/1/1981
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  16/4/2012

78.888no5972.9216---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 311/18/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/6/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.72281.9745972.8054

ان 43/30/1981
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  3/2/2013

77.916no5871.9412---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر57/1/1977

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
16/8/2015

79.86no5271.502---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 610/29/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/8/2012

79.916no5171.2412---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 71/21/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  12/7/2009

78.944no5270.8608---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر812/6/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/12/2016

79.333no5070.5331---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 912/8/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  3/10/2016

77.194no5069.0358---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ذكر105/25/1973

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
15/10/2015

85.74no46 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

احمد حس جاسم سلطان

اما جمال فاضل زرزور

ل نون كزار نجاة جل

فائز عاجل رشم مخلف

د اظم مهدي ع ندى 

م ل ابرا م خل وسن ابرا

م ان التقد ات\دكتوراە\م اض ة الـعلوم\قسم ال ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ود غا  عدنان خلف فر

ارە امل غافل ج وسام 

رنا حسن شم ج 

ان خشاب دالواحد  عالء 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

ان 1110/23/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  10/11/2015

75.444no47 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر128/1/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/12/2015

77.278no34 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر138/28/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  21/11/2017

80.944no44 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 1412/1/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  13/7/2011

81.916no31 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر1512/6/1971
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/6/2013

77.61no36 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر161/9/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/2/2015

75.194no25 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 78.306no40الان 177/2/1990 ة---لم  nonoتنح

ان 186/12/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  13/5/2013

78.806no34 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

12عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---69.32180.53260.36966296060.25876403الان 14/19/1993

ان 27/14/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
31/12/2013

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---70.93576.03564.380031325060.06602192 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.97884.13164.149080365059.90435625الذكر39/26/1995
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---67.63172.37663.629729665059.54081076الان 47/6/1993 مقبولق

ان 511/22/1984

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/11/2008

مقبولnoمرشح حسب الخطة---69.29681.97459.591060295959.4137422

ب ع د حب ب سع 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---71.9884.13160.773523975659.34146678الذكر64/11/1996
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---69.68484.13158.834985335056.18448973الذكر76/5/1996 مقبولق
مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.62784.13156.253925835254.97774808الذكر88/24/1995

ذكر912/26/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
20/3/2005

جتاز التناف 68.84589.25355.7785810736 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 65.67186.9554.1814072737الان 101/4/1996 ة---لم  nonoتنح

17عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.87772.7557.059112546057.94137878الان 111/14/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.80678.10655.016962326357.41187362الان 27/12/1992
مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.9384.11154.830305286357.2812137الان 31/8/1984
مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.3673.852.274281846556.09199729الذكر44/16/1994

ان 56/4/1969

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/11/1993

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---65.05388.09753.184484555052.22913918 مقبولق

10عدد المقاعد

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

ذكر17/1/1972
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2013

82.368no5975.3576---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.666no6072.3662الان 25/31/1985

ذكر38/5/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  31/10/2013

81no5071.7---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.805no5070.8635الذكر42/7/1988

ذكر51/1/1974
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  5/3/2017

77.222no5369.9554---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر612/8/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  31/8/2014

78.447no5069.9129---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق
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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 77/14/1964
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/4/2018

76.694no5068.6858ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء مقبولق

ذكر81/1/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/4/2013

75no5067.5---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 95/25/1969
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  16/9/2014

77.5no35 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 81.395no27الذكر108/15/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 81.711noالذكر114/25/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 79.638no20الذكر128/22/1992 ة---لم  nonoتنح

15عدد المقاعد

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

ان 16/28/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
18/12/2008

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.54575.55966.14178217869.69924747

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.873.868.455062.915الان 21/12/1994
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---70.76278.54962.733721435058.913605الذكر38/8/1996 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---69.66278.54961.758521555058.23096509الان 412/30/1996 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---67.57278.10660.149600015057.10472الذكر59/18/1993 مقبولق
مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.56978.54959.016436815156.61150577الان 62/28/1996

ذكر711/9/1988

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
17/3/2013

ن61.10580.61153.177404935052.22418345 ر ض مت ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةتع مقبولق

جتاز التناف 65.26984.11155.116574727الان 87/23/1984 ة---لم  nonoتنح

ان 97/23/1988
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  7/4/2013

جتاز التناف 75.44584.40363.5545665925 ة---لم  nonoتنح

انات77.729noالان 109/25/1994 انات35خطا ب ة---خطا ب nonoتنح

ذكر119/21/1987

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/11/2013

جتاز التناف 60.06586.77949.6242772945 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

جتاز التناف 78.81684.40366.3942835221الان 125/30/1989 ة---لم  nonoتنح

ارك عالء غازي سعدون م

ر جابر د االم مز ا ع ران

اس س حمزە ع منتظر يو
ز د الع غفران ناجح احمد ع

د عقوب خ ع اس  ع

د الواحد را سلطان ض ع

در سلطان نور حسن 

د ل نعمه وح مروە خل

القبول العام

االسم

ل محمود ار مند دالج عال ع

د الصمد سلطان دعاء محمد ع
ول ساجت د در سجاد سع

ر نا ا محسن طا دن

ة محمد ع كتاب عط
ام فرحان شم م 

اظم كرار سم ع 

م ان التقد اء\ماجست \م ة الـعلوم\قسم الف ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

ا عاشور احالم خض 

دح حمادي خم  حسن ط

د جاسم ل نجم ع د
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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

12عدد المقاعد

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

ذكر18/20/1976
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  22/11/2015

79.771no6374.7397---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.917no5574.5419الان 212/27/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.086no5672.8602الان 36/6/1990

ان 49/16/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  19/6/2014

79.228no5471.6596---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 56/24/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  8/6/2010
79.714no5070.7998---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ذكر62/1/1979
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  7/1/2018

82.794no30 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 99no25الذكر710/31/1990 ة---لم  nonoتنح

ذكر83/22/1973

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
14/3/2018

79.75no30 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
ة ونفس القسم---اليوجداليوجداليوجد82.04282.042الذكر16/22/1995 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
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.73982.04266.812312715864.1686189الان 210/28/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.27280.82467.120632885362.88444302الان 39/3/1991
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.8182.04267.732777185062.41294402الان 47/30/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.22282.04266.367980195161.75758614الان 512/23/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.83282.7364.789016565361.25231159الان 611/17/1985
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.82382.04265.165618125060.61593268الان 79/16/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.12582.04261.987394415058.39117609الان 85/11/1996
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---71.63782.04261.567985775058.09759004الذكر92/12/1995 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---67.21276.19960.905940985057.63415869الان 107/15/1994

جمانه محمد خلف صالح
د متعب ض مج ر نا تح
اشم حاتم بتول خ 
الحوراء ع جعفر محسن

حس ع جابر طعمة
د ر ع اظم شا سحاب 

القبول العام

االسم
ة محمد سالم سلمان عط
اظم ثا مشكور حوراء 
ض اسعد جدوع ج 

اع محسن امال حس ش

د محمد دالحم د محمود ع دالحم ع

امل حسن اسامة محمد 

ار ف صاحب ثامر ج لط

م ان التقد اء\ماجست \م م ة الـعلوم\قسم ال ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

فائز سم صالح مو

عب سلمان عبود جاسم
مت مط ذرب سارە ح

ب د الواحد شه انوار طالب ع

د نا د مج الة حم

م ان التقد اء\دكتوراە\م م ة الـعلوم\قسم 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

ان 1111/16/1981
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  4/2/2007

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---70.62281.71460.868413335057.60788933 مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---66.28582.04256.968241785054.87776925الذكر121/7/1997 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء65.94282.04256.673452515054.67141676الان 138/27/1995 مقبولق
جتاز التناف 70.06682.04260.2177993338الان 149/6/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.11377.66559.0911805336الان 157/25/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 73.52577.77865.6471863820الان 166/20/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 69.49776.19962.9765544938الان 177/23/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر1811/5/1981
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  20/8/2007

جتاز التناف 76.01879.0567.0867264429 ة---لم  nonoتنح

ان 196/24/1990

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
8/12/2015

جتاز التناف 65.10177.77858.1257732837 ة---لم  nonoتنح

ذكر201/1/1990
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  23/5/2016

جتاز التناف 58.01877.77851.8016791532 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 66.95885.73355.7898073532الان 211/14/1989 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح
جتاز التناف 72.76277.66565.033994527الان 224/28/1995 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح
جتاز التناف 70.15182.04260.2908520736الان 238/9/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.96587.2858.39489345الان 242/2/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 79.69679.69669.92436الان 2510/26/1993 ة---لم  nonoتنح

6عدد المقاعد

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

ان 112/2/1975
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  5/8/2018
82.472no7279.3304---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 26/24/1981
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/3/2016

80.416no7077.2912---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 36/21/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/1/2010

79.083no5672.1581---مرشح حسب الخطةnoمقبول

القبول العام

االسم

ارة دالحس ز س سالم ع لم

م اب ابرا د الو ب منذر ع ز

ف صالح صل  ناجد ف

اب دالو ا يوسف ع شهد 
ر فليح شهد ع طا
اس عبود ان ع  اد

م ان التقد ة الـعلوم\قسم علم االرض\دكتوراە\م ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

اقر اشم  اقر  بنان 

اظم محمد مطلك ع 

اظم سلمان ساجدة جواد 

د الرؤوف صالح عودة مهدي ع

م اب ابرا دالو ض رعد ع
ار د الج ي ع سارە احمد ص

س ادر داود سلمان يو ب

د الصاحب كرار حسن ثامر ع
س جاسب كوكز ام ق ر
ز حنون عالو دعاء ع

د م ع دالحسان ابرا مان ع ا
ل شمال د ثج دالحم مة ع ام

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 49/21/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/7/2018
80.25no5372.075---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 51/20/1979
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  10/3/2009

81.47no5072.029---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.166no5470.2162الذكر67/5/1989

ذكر75/20/1967
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا سان والم م

شهادة  6/3/2019
74.666no5067.2662 ا مقبولnoمرشح خارج الخطةسج س

جتاز التناف 83.116noالان 83/9/1994 ة---لم  nonoتنح

13عدد المقاعد

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

ان 12/24/1994
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.41387.41371.853257171.597275

مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.19783.03268.342076865163.1394538الان 22/18/1996
ن70.16683.03259.793884625758.95571924الان 37/16/1995 ر ض مت مقبولnoمرشح خارج الخطةتع

ذكر43/6/1980
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  3/2/2013

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---66.9172.9562.58767825058.81137474 مقبولق

ان 59/10/1983

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
20/12/2006

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---72.2182.21261.969446435058.3786125 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.17383.03261.504204815158.35294337الان 62/11/1996

ذكر72/27/1980
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  1/2/2011

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---67.4776.6160.902221325057.63155492 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.77683.03260.313712885057.21959902الان 81/2/1997
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---65.05683.03255.439257735053.80748041الان 94/21/1996 مقبولق

جتاز التناف 71.85383.03261.2315080236الان 105/4/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 68.80381.1159.6141392237الان 114/14/1993 ة---لم  nonoتنح

ان 127/3/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/5/2016

جتاز التناف 70.66278.22262.8330999131 ة---لم  nonoتنح

ذكر132/10/1981
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  3/7/2011

جتاز التناف 72.05474.04366.6703615538 ة---لم  nonoتنح

اء قاسم صالح محمد ا
اس ع  اظم ع ى 

ز سلطان د الحسن ع اخالص ع

د سلطان سعد مو ع

ث عادل مهدي ع ل

د الرسول د ع د المطلب مج دير ع

اد حسن عبود كوثر ا

دي ادي ع حم مدين 

ان كطا  ان ع م اد
فاطمه ق خ  حمود

القبول العامقناة القبول

االسم

ل د اسماع د مج ه ول فاد

حن مهدي جاسم صالح
ال د  مزعل  راء ع ز

ــهج اس محسن م شذى ع

د القهار حمد احمد اسامه ع

يوي زغ حسن جواد اش

دع  ادي ع د ع نور ع

م ان التقد ة الـعلوم\قسم علم االرض\ماجست \م ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

راء رسول فاخر دع  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

جتاز التناف 63.74681.1155.2325177536الان 147/15/1978 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح
جتاز التناف 70.80379.30462.3409951328الان 153/16/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.21581.1158.2382217135الان 169/25/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.62183.03261.0338028532الان 1712/10/1994 ة---لم  nonoتنح

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.75381.73253.215986996155.5511909الان 19/20/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.83883.12752.654394565954.55807619الذكر27/6/1994
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---59.67881.73251.427844345050.99949104الان 31/21/1993 مقبولق

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.96289.28365.580598348471.10641884الان 17/18/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.78489.28367.056449367168.23951455الان 210/12/1995

ان 36/24/1993
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/12/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.49984.49971.124755967.487325

مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.61179.55862.908280567666.83579639الان 42/26/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.93589.28363.938693837065.75708568الان 58/21/1995
nonoغ مرشح---70.80283.12760.287144537564.70100117الان 66/10/1994
nonoغ مرشح---72.86583.12762.043766936863.83063685الان 79/19/1993
nonoغ مرشح---78.06289.28363.231548976463.46208428الان 810/2/1996
nonoغ مرشح---74.51589.28360.358418587063.25089301الان 99/27/1996

nonoغ مرشح---71.28285.13759.683614747163.07853032الان 107/25/1994
nonoغ مرشح---71.7183.12761.06029686762.84220776الان 118/14/1993
nonoغ مرشح---77.53289.28362.802239945961.66156796الان 124/13/1996
nonoغ مرشح---72.50389.28358.728664335958.81006503الان 134/29/1996
nonoغ مرشح---72.80989.28358.976529545156.58357068الان 143/28/1996
nonoغ مرشح---67.88189.28354.984765645956.18933595الان 151/25/1997
جتاز التناف 65.91483.11856.1293578234الان 167/16/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.2583.12766.6290367435الان 173/3/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 68.98289.28355.8765943944الذكر184/6/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 69.57989.28356.3601745542الان 196/26/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.06389.28361.6123249433الذكر202/6/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 79.24183.12767.4728626340الان 211/3/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.57585.13759.0916516246الان 221/15/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.33686.20365.0209337537الذكر231/20/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.43689.28357.05435914الذكر249/14/1996 ة---لم  nonoتنح

اظم ج سدخان نور 
م عوض يوسف ع نع

اظم عزال داالم  محمد ع

م حسن مو اب ابرا ر
دعاء محمد ع صادق نا

در دالسادة ح اس ع حمزة ع
ات ع جاسم محمد ا

س احمد محمد رؤوف طه ا
م عامر ل ك نورا ن

د سكينة عادل مرت ع
س فاضل شاوي مشعان
د فاضل حس شوزي ف
ان ع كحا صالح اد

ا حازم ع به  ن
كرمل قاسم محمد ع 

ل لواز ت جح فاء عف
ا غازي م  رواء رح
ات خالد سالم قن  ا

ا لفته عمران دال راء ع ز
اس  م احمد  دال ب ع ز

اس  د  رحاب رزاق حم

القبول العامقناة القبول

االسم
ر ث  ابرار ام ظا

رتاج اسعد نا خلف

شام حس علوان فاطمة 

االسم
حوراء حسن نا علوان
س عسكر در يو نور ح

د الرضا محسن اسم قاسم ع

م ان التقد ئة\ماجست \م ة الـعلوم\قسم علم الب ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

اظم ة  س سعدي عط م
امنة نوري ع معتوق

م ان التقد لوم عال\م ئة\د ة الـعلوم\قسم علم الب ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

د خلف ا خلف ع اس
ه ع حس صالح رق

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

8عدد المقاعد

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

ذكر111/10/1983

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
25/3/2018

92.1no5781.57---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر22/1/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  25/5/1999

82.36no7780.752---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء82.138no7178.7966الان 311/15/1989

ان 44/1/1980
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  24/6/2014

85.444no5977.5108---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر56/15/1979
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  8/6/2008

84.8no5776.46---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 69/5/1983
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  24/7/2017

87.238no5076.0666---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

ان 79/2/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  21/8/2017

86.305no5075.4135ن ر ض مت ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةتع مقبولق

ان 812/19/1970

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
22/6/2014

83.222no5675.0554---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.08no5574.656الذكر912/17/1988
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---81.75no5072.225الان 106/9/1991 مقبولق

ذكر111/1/1970
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  10/3/2010

76.116no41 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 121/1/1990
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/5/2017

81.361no44 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 82.52no29الان 132/7/1972 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 74.222no25الان 141/3/1993 ة---لم  nonoتنح

اظم عذار ماجد احمد 

اح تر جديح وئام ص

ر صالح خلف جرس شا
د كزار ر عب سا شا

طاح ع  ار  صالح ج

امل حس را  اء  ا

د اب م حم د الو انوار ع

ان رە  د الز ر ع ى شا

د ع  صفاء حس ع
م عمران ع د العظ دعاء ع

القبول العام

االسم

دالحسن نا  حسن غا ع

د الرحمن ب فاضل منصور ع ز

دالقادر خ  نورە خ ع

د ه خلف س اخالص عط

م ان التقد اة\دكتوراە\م ة الـعلوم\قسم علوم الح 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

ذكر151/1/1970
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  1/10/2006

81.972no32 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر168/6/1972
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  7/8/2006
81.44no35 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 77.22no30الان 178/8/1992 ة---لم  nonoتنح

ان 181/15/1978
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  12/11/2015

78.111no43 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 85.222no44الان 1910/31/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 78.52noالان 201/2/1989 ة---لم  nonoتنح

ان 214/25/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/12/2016

81.388no24 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 18/6/1978
موظف  وزارة التجارة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  31/10/2001

مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.39988.80167.808117595864.86568231

ان 21/13/1989
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/2/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.3183.87167.954596975764.66821788

مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.00684.0562.526485136663.56853959الان 31/1/1994

ان 411/2/1987
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  19/9/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.12585.86962.525208826663.56764617

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.68483.54362.520445796061.76431206الان 58/20/1996

ان 68/23/1987
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  27/11/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.08482.72461.589976366061.11298345

ان 73/10/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/3/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.29886.59462.302108155459.8114757

اس را  ن محمد ع

اظم دالرسول  شمس محمد ع

ال خنفوس عسكر نجاح ش

صل ثامر د الستار ف م ع

القبول العامقناة القبول

االسم

د  وسن فؤاد فاضل ع

راء محمود حس مهدي ز

ة محمد جابر محسن عل

د مح  داالمام مج ب ع ز

اب د الو د الحس يوسف ع نه ع ز

د الواحد محمد اشم ع نة  ز
م محسن لفته دال نور ع

اظم نا د الحس  ة ع

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

د شخينب جابر مهدي س

ز فة ع محمد غازي خل

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

مقبولnoمرشح حسب الخطة---67.51881.73258.184007416359.62880519الان 84/24/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---69.98681.73260.310819975659.01757398الان 94/12/1995

مقبولnoمرشح حسب الخطة---65.27983.54355.388852145555.2721965الان 102/17/1997

ذكر118/28/1986
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  11/7/2012

nonoغ مرشح---67.46387.63555.356649755454.94965483

ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.26283.54351.980450985051.38631569الان 128/6/1994 مقبولق
جتاز التناف 77.76980.2167.9206192848الان 137/28/1991 ة---لم  nonoتنح

ان 147/29/1987
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  27/8/2012

جتاز التناف 65.66983.87155.5660618742 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 82.43883.11870.20044348الان 154/15/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.85382.44161.5416879136الان 1612/8/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 76.3386.59463.1559923946الان 179/16/1981 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.06186.68558.7533102229الان 185/9/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 70.89484.49959.6731088748الان 1910/7/1993 ة---لم  nonoتنح

ذكر202/5/1977
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  2/6/2010

جتاز التناف 65.54584.40955.2120861134 ة---لم  nonoتنح

ذكر211/1/1989
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  4/5/2014

جتاز التناف 74.45280.2165.0236719937 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 68.44584.49957.611729346الذكر225/1/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 71.08980.81961.752625938الان 236/14/1994 ة---لم  nonoتنح

ذكر242/2/1980
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  11/12/2009

جتاز التناف 62.49687.8251.2058720137 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ان 257/15/1975
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  23/4/2001

جتاز التناف 65.8687.86253.9442287935 ة---لم  nonoتنح

ان 269/10/1982

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
10/5/2006

جتاز التناف 75.31386.59462.3145192648 ة---لم  nonoتنح

ان 275/24/1984
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  7/10/2012

جتاز التناف 66.84888.49754.4805119349 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 74.10284.49962.3733561929الذكر285/12/1993 ة---لم  nonoتنح م جمعة د ع ابرا در ع ح

ر ل سالم طا ع عق
دي اجر ع حاجم ب

اء نوري سلمان داود ض

م جمعة سالم د ال انوار ع

اس صيوان انوار حسون ع

م فاضل حس  د ال ل ع د

د جاسم رسل عادل حم
دالواحد شايع فرحان ب ع ز

اظم عبود حوراء حسون 
ض محسن سب نعمه

د محمد مهدي حامد وح

اس خالد را خض  ع

اس ناظم عصمان اء ع عل

محمد حسن محمد عناد

م د الغ ابرا راء غالب ع ز
د ر مكطوف ع ب ما ز

م محمد حسن سارة ك

ا مطرود د ال ب عالء ع ز

ط  خ ع خ
اظم نعمه د   لينا 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

1عدد المقاعد

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

ذكر16/12/1985
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  24/12/2015

84no30 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 78.889noالذكر21/6/1974 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ذكر14/18/1976

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/8/1999

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---63.98480.8555.565573285053.8959013 مقبولق

جتاز التناف 61.08281.35852.8095250538الان 23/17/1993 ة---لم  nonoتنح

13عدد المقاعد

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

ان 18/3/1985

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
9/10/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.1584.1151.638706755953.84709473

5عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.41273.855.105032526658.37352276الذكر13/14/1991

ذكر29/1/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
15/3/2005

جتاز التناف 67.62575.0861.9415456830 ة---لم  nonoتنح

االسم
ل حسن مخور دالجل حسن ع

ج مهدي ار ف ستار ج

النفقة الخاصة

ل سفيح اس اسماع ع ع

اس اض حمد ع حن ر

م ان التقد لوم عال\م اء\د ة الـعلوم\قسم الف ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ار رمضان نا ان ج

م ان التقد اء\ماجست \م ة الـعلوم\قسم الف ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

م ان التقد ات\دكتوراە\م اض ة الـعلوم\قسم ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ف محمد احمد محمد 

د د مج رائد خالد حم

م ان التقد ات\ماجست \م اض ة الـعلوم\قسم ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة 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

3عدد المقاعد

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

ذكر11/9/1988

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
12/12/2016

77.5no5269.85---مرشح حسب الخطةnoمقبول

3عدد المقاعد

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

ان 111/1/1976
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  6/4/2002
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---62.31671.35359.246400115056.47248008 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.80682.04254.837680255053.38637617الذكر28/22/1995

ذكر31/10/1975

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  7/5/2009

مقبولnoمرشح حسب الخطة---56.09275.85750.995197695853.09663838

جتاز التناف 65.49779.69657.4660237436الان 46/28/1992 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 62.55581.41754.0551740929الان 56/27/1989 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 61.4977.77854.9016727728الان 611/25/1991 ة---لم  nonoتنح

ذكر77/17/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  12/3/2013

جتاز التناف 61.76585.73351.4629685940 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 64.91474.78259.630655624الان 811/18/1978 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ذكر14/10/1978
ة  موظف  وزارة الموارد المائ
عد آخر شهادة   ة  ا والم

16/11/2005
مقبولnoمرشح حسب الخطة---62.72678.3455.715965155354.90117561

مقبولnoمرشح حسب الخطة---59.57274.04355.120975645354.48468295الان 212/30/1988
جتاز التناف 60.16582.6451.4431135الذكر311/25/1985 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 61.1181.1152.9485639938الان 45/4/1991 ة---لم  nonoتنح
انات53.968noالذكر54/28/1990 اناتخطا ب ة---خطا ب nonoتنح احسان عدنان حسون علوان

النفقة الخاصة

االسم

سن حاشوش خنفر احمد مح

د القادر عمران شذى صالح ع
م خلف د ال امل ع سامر 

قناة القبول

اظم م خض  سام حل ا

ل خائ عقوب م مت  م ح م

اس م ع د صالح ك ع

د اس ع لينا ع 

م ان التقد ة الـعلوم\قسم علم االرض\ماجست \م ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

م محمد جواد محمد د ال عال ع

النفقة الخاصة

االسم

دن و  اظم  ع 

م ان التقد اء\ماجست \م م ة الـعلوم\قسم ال ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

قناة القبول

االسم

اظم ع  رغد جواد 

د دالحس خلف ع مصط ع

ل مهدي صالح ع مند

اف مصدق محمد محمود اط

م ان التقد اء\دكتوراە\م م ة الـعلوم\قسم ال ل ة\ \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 59.77881.1151.7944568527الان 69/6/1991 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 52.9275.5148.2717163339الذكر712/12/1980 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 60.64381.1152.5439333336الان 82/26/1990 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---78.00883.12766.422976347268.09608344الان 11/25/1995
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---65.60583.12755.86195475054.10336829الذكر211/9/1992 مقبولق

ان 32/9/1981

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
19/11/2006

جتاز التناف 71.6776.4964.7667613434 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 74.9483.12763.810607235الان 48/20/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 62.5482.4753.5518182435الان 54/20/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 60.0581.3651.9163839740الان 64/1/1995 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ان 18/12/1985

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  7/4/2014

81.25no5071.875---ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة مقبولق

2عدد المقاعد

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

ان 16/20/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
17/2/1999

مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.98583.35358.627484035356.93923882

ذكر23/29/1983
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  24/6/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.0188.49752.167567745753.61729742

nonoغ مرشح---60.68381.73252.293908625352.50573603الان 36/7/1994
جتاز التناف 58.76381.3950.7903936948الان 43/14/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 63.35285.53352.87165952الذكر512/25/1980 ة---لم  nonoتنح

االسم

اء سا عثمان نا ا

امل ف  سعد قاسم ضع

م دغالوي ع دال حن ع
ر نغم ماجد خنو زو

سالم داخل راشد بزون

النفقة الخاصة

االسم

م جابر د ال حنان ع ع

م ان التقد اة\ماجست \م ة الـعلوم\قسم علوم الح ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

قناة القبول

لينا عالء مو محمد
ار مهدي جواد ض ج

ر اظم شا مها رعد 

م ان التقد اة\دكتوراە\م ة الـعلوم\قسم علوم الح ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
اظم در طالب  رسل ح
د ج  سالم محمد ع

ل محمد سلمان ة  عرو

در د  دى حسن ع
ل حمدان مع ج مش

اظم ع  رنا تحس 

م ان التقد ئة\ماجست \م ة الـعلوم\قسم علم الب 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 64.40772.59560.4622431543الذكر611/20/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 59.81772.32556.3071708427الان 72/15/1984 ة---لم  nonoتنح

ان 89/23/1981
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  27/8/2013

جتاز التناف 60.46673.90756.0233153219 ة---لم  nonoتنح

د ع  ر ع من وص ظا ا
سحر غسان رمضان محمود

اس مهدي حس  امينة ع
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