
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

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.206no6173.0442الان 16/10/1988
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.529no5872.3703الان 21/4/1988
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.5no53.7571.075الان 35/18/1991
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.147no59.2570.3779الان 45/21/1989

ذكر59/1/1972
موظف  ديوان الوقف 

عد آخر  ة  ا الش والم
شهادة  11/11/2007

78.38no5069.866ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء مقبولق

ان 62/9/1972
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  18/6/2014

73.735no18.25 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 80.76483.49531.25الذكر710/6/1986 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 77.529no31.75الذكر89/30/1990 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ذكر15/13/1992
ة  ا موظف  اخرى والم

عد آخر شهادة  
17/8/2016

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---74.474.468.65063.02 مقبولق

مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.48888.45160.7289292658.560.06025048الان 28/9/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.75384.53762.0599777650.7558.66698443الذكر311/26/1995
جتاز التناف 70.21685.11758.8007544724.75الان 47/1/1990 ة---لم  nonoتنح

ان 51/31/1986

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
شهادة  23/12/2010

جتاز التناف 69.5482.6159.4743354328.5 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

جتاز التناف 79.40182.34368.0638200732الان 65/26/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 60.59382.34351.9412985930.25الان 74/17/1989 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر812/25/1984
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  15/12/2016

جتاز التناف 70.42681.25860.9413101140 ة---لم  nonoتنح

ان 91/3/1976
ة  موظف  وزارة ال

ة  ا ة والم م العراق والتعل
عد آخر شهادة  5/4/2005

جتاز التناف 61.4375.2656.1693522544 ة---لم  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

جتاز التناف 65.92579.55757.9138077933.25الان 1011/28/1994 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 67.974.462.60672043الذكر112/3/1992 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 81.7790.26765.7359073420الان 121/4/1997 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.62178.81563.3413979471.7565.86397856الان 15/5/1996
ن70.83778.81562.6480306969.864.79362148الان 26/7/1996 ر ض مت مقبولnoمرشح خارج الخطةتع

ذكر38/20/1976
ة  موظف  وزارة الموارد المائ
عد آخر شهادة   ة  ا والم

1/11/2005
جتاز التناف 64.87677.46258.0950166338.5 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 64.4184.53754.19824506الذكر41/1/1992 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

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

ذكر15/31/1982
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  1/4/2015
92.25no5982.275---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر26/28/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  4/3/2014
93.5no5281.05---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر33/9/1990
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/12/2016

81.411no6676.7877---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر49/26/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  29/7/2012

nonoغ مرشح---8286.3765473.6

ذكر53/4/1982

موظف  االمانة العامة 
لمجلس الوزراء العرا 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
9/5/2018

76.388no5068.4716ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء مقبولق

ان 63/1/1986
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  26/4/2017

72.793no5567.4551---غ مرشحnono
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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

4عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.24784.25565.152946375461.80706246الان 13/7/1996

ذكر211/23/1986
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  5/6/2013

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---68.93379.17660.764749445057.53532461 مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---66.28376.9959.617249555056.73207468الان 311/28/1995 مقبولق

ان 42/1/1979
موظف  وزارة الصناعة 

عد آخر  ة  ا والمعادن والم
شهادة  17/9/2001

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---64.00875.34858.476916395055.93384147 مقبولق

ذكر511/12/1980
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  6/11/2008

جتاز التناف 72.13682.85161.5675723242 ة---لم  nonoتنح

3عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.5no6178.15الذكر16/15/1992

ان 212/5/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  19/5/2015

78.08no60.572.806---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ان 36/20/1981
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  2/1/2014
74.88no51.567.866---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر46/21/1971
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  30/4/2018

74.083no5066.8581 ا ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةسج س مقبولق

ان 511/27/1977
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  22/9/2008

79.6no42 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر69/7/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

آخر شهادة  7/2/2016
71.29no13 جتاز التناف ة---لم  nonoتنح

ذكر75/9/1987
موظف  وزارة الدفاع 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  10/1/2016
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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 80.559no30.5الان 810/9/1990 ة---لم  nonoتنح

6عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.31188.56461.3455902173.564.99191314الذكر11/4/1997
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.6588.56464.0654176653.560.89579236الذكر212/23/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.82483.81463.342934165360.24005391الان 35/2/1994

ذكر42/20/1993
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  22/9/2016

مقبولnoمرشح حسب الخطة---73.99886.53761.254622095358.77823546

مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.20588.56458.0009925653.556.65069479الذكر51/6/1996

ذكر64/22/1992
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  21/9/2016

ن65.13586.53753.917941165052.74255881 ر ض مت ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةتع مقبولق

ل الشغال المقاعدمرشح خارج الخطةذوي الشهداء63.54285.02253.253475355052.27743274الان 78/3/1995 مقبولق

ان 89/5/1974
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
آخر شهادة  11/3/2003

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---59.34487.79948.631373525049.04196147 مقبولق

جتاز التناف 57.58479.0150.8369568437.5الان 97/16/1994 نلم  ر ض مت ةتع nonoتنح

ذكر101/9/1993
موظف  وزارة الدفاع 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  14/7/2016

جتاز التناف 78.7479.669.1447989934 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 68.83183.81458.2695057936.5الان 113/23/1996 ا لم  ةسج س nonoتنح
جتاز التناف 66.01488.56453.77259354الذكر123/1/1995 ة---لم  nonoتنح

ذكر133/15/1993
موظف  وزارة الدفاع 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  14/7/2016

جتاز التناف 73.5679.664.5960301533 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 58.75279.0151.8681037839.5الان 141/15/1995 ةذوي الشهداءلم  nonoتنح

ذكر156/2/1992
ة  موظف  وزارة النقل العراق
عد آخر شهادة   ة  ا والم

27/8/2015
جتاز التناف 74.579.265.6578282843 ة---لم  nonoتنح

جتاز التناف 70.46988.56457.40147384الان 1612/8/1996 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---80.03980.03970.009757070.006825الان 13/28/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.01381.63769.008602966868.70602208الان 27/7/1996
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---70.93678.3163.025789045059.11805233الان 32/10/1992 مقبولق
ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---66.44181.80357.220618815055.05443317الان 410/2/1985 مقبولق اظم جواد محمود س 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

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 54.12974.85249.689600515.25الان 14/23/1981 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 54.54784.54745.8951388333.25الان 28/15/1992 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 54.94478.81548.59230908الان 17/30/1993 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

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

ذكر16/21/1976
موظف  وزارة الصناعة 

عد آخر  ة  ا والمعادن والم
شهادة  11/10/2009

مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.44173.1075167.4087

1عدد المقاعد

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

ان 14/28/1991
اء  ه موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
شهادة  4/2/2014

ل الشغال المقاعدمرشح حسب الخطة---57.99585.22548.523390665048.96637346 مقبولق

جتاز التناف 60.77379.02253.6464655632الان 21/4/1993 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 61.41475.34856.107070143الان 35/15/1977 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 55.1975.5850.3084817431الان 46/8/1974 ة---لم  nonoتنح

1عدد المقاعد

دت سالموال س معدل الطالب االولالمعدلموظف حكو الج ازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التناف المعدل ال الموقف النها المالحظاتالموقفاالمت
جتاز التناف 62.25776.77656.1088212227الان 12/20/1988 ة---لم  nonoتنح
جتاز التناف 56.04288.42845.6984269الان 21/10/1989 ة---لم  nonoتنح

م ان التقد ات\ماجست \م ندسة حاس ة الهندسة\ ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم
د يح ع ل ص لقاء ن

اح عال صالح صيوان ص

النفقة الخاصة

ل عبود ع  دعاء سه

اطع نه سالم خشان  ز
س اظم حاجم يو اء  ا
م ب نعمه ابرا انوار حب

االسم

اء عودە جدوع اسود عل

م ان التقد اء\دكتوراە\م ه ة الهندسة\قسم ال ل ة\ قناة القبول\الجامعات\جامعة ال

ح قاسم صالح احمد 

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

النفقة الخاصة

االسم

د الحافظ م عاصم محمد ع م

م ان التقد ات\ماجست \م ع مائ ة الهندسة\القسم المد \ف ل ة\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة ال

االسم

ل محسن ايناس خ خل

م ان التقد شاءات\ماجست \م ع ا ة الهندسة\القسم المد \ف 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

جتاز التناف 64.36181.50155.5750416الان 312/13/1988 ة---لم  nonoتنح

ان 45/23/1985

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

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

جتاز التناف 61.03781.80352.5665614729 ة---لم  nonoتنح دالستار سعدون احمد غفران ع

ف فل  م لط د العظ شهد ع
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