
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

ذكر17/1/1978
اب  موظف  وزارة الش

عد آخر شهادة   ة  ا والم
1/12/2016

81.39no6977.673---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر22/9/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  14/4/2011

79.22no6274.054---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر35/5/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  1/11/2012

74.99no7173.793---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر43/8/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  27/4/2011

74.75no7173.625---غ مرشحnono

ذكر53/8/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
23/3/2015

76.94no6172.158---غ مرشحnono

ذكر68/12/1972
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  4/2/2015

nonoغ مرشح---78.0982.485671.463

3عدد المقاعد

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

ذكر111/23/1976

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
15/2/2005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.3779.3769.84257671.68975

ذكر28/14/1974

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
20/10/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.2483.5467.236382575764.1654678

القبول العامقناة القبول

االسم

داود سلمان حسن جاسم

ادي حس  ع ساجت 
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ب مو عازر لميع نج

م محمد دال محمد ق ع

م ان التقد ع الرسم\ماجست \م ة\ف ل شك لة\قسم الفنون ال ة الفنون الجم ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

م مسلم ثامر شام رح

م ان التقد ع الرسم\دكتوراە\م ة\ف ل شك لة\قسم الفنون ال ة الفنون الجم ل ة\ القبول العامقناة 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

ان 311/14/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
16/7/2017

مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.2789.3664.981331695963.18693218

جتاز التناف 67.3186.4855.7440124941الان 411/18/1992 ة---لم  nonoتنح

ذكر54/7/1976

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
29/1/2007

جتاز التناف 61.0879.6153.6320148244 ا لم  ةسج س nonoتنح

ان 61/2/1982

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
22/12/2011

جتاز التناف 81.4585.6167.9328772940 ة---لم  nonoتنح

ذكر710/22/1987

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
3/11/2013

جتاز التناف 80.6789.0965.4419415847 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 78.4184.82565.8211855346الان 88/28/1991 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

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

ذكر14/1/1970

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/12/2017

84.27no7280.589مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnoمقبول

ذكر28/13/1974

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/7/2014

96no29 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر32/4/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  21/2/2013

78.08no39 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر49/1/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/3/2014

74no28 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ان 511/16/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
10/1/2017

83.32no25 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

القبول العامقناة القبول

االسم

اس مه ع اظم رح اس  ع

ع خض محمد صح 

در جعفر سعدون سهر ح
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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

ان 12/22/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  8/1/2003
جتاز التناف 67.6783.8457.274131689 ة---لم  nonoتنح

ان 25/17/1976

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
19/2/2009

جتاز التناف 77.3984.2265.2926436728 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 68.3691.1554.5886286336الذكر35/29/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 75.286.26262.3881384620الذكر44/15/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 799163.1565934133الان 53/17/1995 ة---لم  nonoتنح

ذكر67/1/1971

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
28/3/2006

جتاز التناف 70.878.6862.69237417 ا لم  ةسج س nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
قرار الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---82.37no5072.659الان 112/10/1981 لت  مقبولق

ذكر21/1/1973
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  5/7/2015
80.06no24 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 82.1no21الان 31/6/1989 ة---لم  nonoتنح

2عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 81.881.870.4523الان 110/25/1992 ة---لم  nonoتنح

ذكر29/7/1975
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/6/2003

جتاز التناف 65.4683.8455.4036450411 ة---لم  nonoتنح د حس  د مج در حم ح

التفات محمد جاسم خلف
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م ان التقد ع االدب والنقد\ماجست \م ة\ف ح لة\قسم الفنون الم ة الفنون الجم 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

3عدد المقاعد

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

ذكر13/27/1970

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/11/2017

78.87no7076.209---مرشح حسب الخطةnoمقبول

3عدد المقاعد

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

ان 110/18/1988

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
18/11/2013

مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.47887.40970.264922677270.78544587

ذكر212/13/1976
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  8/3/2003

مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.280.8564.437445896564.60621212

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.3389.3661.791765897164.55423612الان 37/3/1995
nonoغ مرشح---72.9889.3659.079825436560.8558778الان 49/12/1993

ان 52/4/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/3/2003
nonoغ مرشح---62.0175.0356.825970616860.17817943

ذكر61/12/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/7/2013

nonoغ مرشح---63.2988.9951.38267537458.16787271

ذكر77/28/1978

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
26/11/2007

nonoغ مرشح---64.381.0155.761458466157.33302092

ذكر85/25/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  28/2/2006

جتاز التناف 68.5282.4858.6673423934 ة---لم  nonoتنح

ان 99/5/1985

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/11/2013

جتاز التناف 76.1391.9160.4480151839 ة---لم  nonoتنح

اشم ز محمد ع حمادي

ندى عادل مهدي حسن

ادي عمران ثائر عامر 

م ان التقد ع الرسم\ماجست \م ة\ف ل شك لة\قسم الفنون ال ة الفنون الجم ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال
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دالرزاق ج  مهند محمدحس ع

اظم حسون دال جيهان رم ع
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اظم محمد سا ج 

اسعد محسن عليوي حس 

م ان التقد ع الرسم\دكتوراە\م ة\ف ل شك لة\قسم الفنون ال ة الفنون الجم 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

ذكر108/29/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/6/2012

جتاز التناف 60.6183.8651.290110329 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 61.1686.0650.823348835الان 11/4/1992 ة---لم  nonoتنح

ذكر21/1/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
21/2/2015

جتاز التناف 69.4679.9160.8263940721 ة---لم  nonoتنح

النفقة الخاصة

االسم
دالواحد الف وارد عطشان ع ا

ر صالح حسن ع طا

دالمحسن حسن ر ع رسالن ذا

م ان التقد ع االخراج\ماجست \م ة\ف ح لة\قسم الفنون الم ة الفنون الجم ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال
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