
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

ذكر13/26/1985
موظف  وزارة العدل 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  26/7/2017

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.2192.66266.491838675763.64428707

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.6789.0964.630711365260.84149795الذكر28/30/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.84592.3161.626237545459.33836628الذكر32/1/1995
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---76.1888.43862.114721165058.48030481الان 47/8/1995 مقبولق
مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.50586.1759.3669085558.0568356الان 59/22/1992
جتاز التناف 92.519372.8640591442الان 611/23/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.3585.9955.1675674543الذكر710/14/1990 ة---لم  nonoتنح

ذكر86/17/1979
ة  ا موظف  اخرى والم

عد آخر شهادة  
1/10/2012

جتاز التناف 60.3381.3552.1630162932 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر91/20/1977

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  12/7/2016

جتاز التناف 73.22785.93560.9127894541 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 79.219362.3885215144الذكر1010/31/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 66.2781.4457.2538948926الذكر1111/13/1992 ة---لم  nonoتنح

5عدد المقاعد

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

ذكر18/29/1987
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  27/3/2012

مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.7986.7971.69755666.98825

ذكر21/1/1980
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  10/10/2011

مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.54687.54671.88655165.62055

مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.82288.57164.202005635561.44140394الان 32/26/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.967187.49364.047968075260.43357765الذكر411/26/1995

ذكر54/7/1979
ة  موظف  وزارة الداخل

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

مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.1490.6661.828569385559.77999857

د ابوحسنه امل ع ع 

عالء عطشان خواف شالل

القبول العامقناة القبول

االسم

م صالح ذبح د ال محمد ع

م غازي  حسن ك

دالقادر م ع د سل سارە م

اظم معارج اسم غ 

حسام الدين سلمان رجب سلمان

اب سلمان دالو حسام فاضل ع
اظم خض مهدي محمد 

م ان التقد ة القانون\قسم القانون العام\ماجست \م ل ة\ \الجامعات\جامعة ال

رسول ازغ خنجر عبود

م ان التقد ة القانون\قسم القانون الخاص\ماجست \م ل ة\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ع جاسم محمد ج 

در ضيهود محمد حسن 
ــــح د ار ع لفته ع

جر ر اصع م طا بن ابرا
دالحس سبع م ع دال راء ع ز

اس رسن افنان حس ع

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل
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ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا 2019-2020 نتائج ال

ذكر611/1/1990

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
7/10/2013

nonoغ مرشح---68.6582.758.667941355356.96755895

ذكر79/1/1975

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
13/9/2015

nonoغ مرشح---73.5191.2458.661366735156.36295671

nonoغ مرشح---68.54486.79956.620325865556.1342281الذكر810/6/1994
nonoغ مرشح---69.019354.354650545353.94825538الان 91/30/1990

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.2289.0949.663513865350.6644597الان 105/21/1996

ان 116/6/1974
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  6/4/2008

جتاز التناف 74.1581.3564.1121773248 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

جتاز التناف 71.789356.5363978547الذكر125/7/1995 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح
جتاز التناف 66.7489.8853.8122808229الان 132/17/1994 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

ان 147/6/1983
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  19/4/2012

جتاز التناف 79.0189.8363.7300130829 ة---لم  nonoتنح

ان 154/16/1979

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
27/6/2006

جتاز التناف 66.281.3557.2383835334 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 72.039356.7333064521الان 1610/10/1996 ة---لم  nonoتنح

ان 179/5/1987
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  1/7/2009

جتاز التناف 75.5989.7661.0042290641 ة---لم  nonoتنح

ذكر1811/3/1979
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  22/5/2017

جتاز التناف 56.9286.6247.0861533131 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

جتاز التناف 66.9490.3153.7962335346الان 197/27/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 65.039351.2198655934الان 205/21/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 69.70990.00956.1505998948الذكر212/6/1978 ة---لم  nonoتنح

ان 229/6/1984

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  3/2/2014

جتاز التناف 76.30988.19462.3392632948 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 69.3589.0956.2588155239الان 239/27/1995 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 59.719347.0296505438الان 244/3/1992 ةذوي شهداء الحشدلم  nonoتنح
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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

1عدد المقاعد

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

ذكر17/2/1979
موظف  مجلس محافظة 
عد آخر  ة  ا ة والم ال

شهادة  11/4/2011
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---58.3278.0451.945453615051.36181753 مقبولق

جتاز التناف 71.56186.79959.112499137الان 27/1/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 82.19982.19970.5497532الان 34/15/1973 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 64.48788.57152.5258777622الان 412/22/1988 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

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

ذكر12/17/1990
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  29/1/2014

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.0387.3551.836492565552.78554479

ذكر22/20/1978
ة  موظف  وزارة الداخل

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  12/5/2007

nonoغ مرشح---57.5281.3549.733411195049.81338783

جتاز التناف 64.5389.0952.3486858829الان 36/21/1996 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 62.55683.77852.9733837335الان 411/7/1993 ة---لم  nonoتنح

ان 52/3/1977

ة  موظف  وزارة ال
ة  ا ة والم م العراق والتعل

عد آخر شهادة  
21/6/2006

جتاز التناف 59.8581.2451.7978028141 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 62.429349.1641397827الان 66/19/1990 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 63.739350.1959408648الان 77/29/1996 ة---لم  nonoتنح
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