
حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

2عدد المقاعد

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

---68.33480.30359.6311009622.548.49177067الان 102/01/1994
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---62.176582.989353.0046771431.546.553274الان 210/12/1992
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---57.94284.8748.621237013745.13486591الذكر301/02/1977
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---58.03782.74849.577771292742.80443991الان 414/3/1986
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---55.76182.74847.633511472741.44345803الان 521/12/1986
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

3عدد المقاعد

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

---79.0189.7563.769213092451.83844916الان 128/3/1998
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---67.7986.2256.259724542045.38180718الان 210/01/1997
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

1عدد المقاعد

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

ذكر126/6/1994
موظف  وزارة الدفاع 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
٦ ١ شهادة  ٢٠١٨

66.27588.40654.052065614049.83644593---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---63.67583.3354.125278262946.58769478الذكر214/4/1995
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ة الوزارة عن كتابنا ا الوزارة nonoحجب---53.43285.63744.554795782739.28835704الذكر307/08/1996 انتظار اجا

---53.44593.61541.906354952336.23444847الذكر429/10/1995
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

االسم

ش ب درو امران محمد غ محمد 

د هللا حسون حمد عمر ع

ام حس حمزة حسن

اس حسن فالح عا ع

االسم

ف ات ع مف خف ا

م حمزه خض شحاذه م

م ان التقد ة\ماجست \م ة\الهندسة الصح ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ \الجامعات\جامعة 

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

ساره سعد محمد محمود

نجوان محمد سوادي محمد

حان عبود حس  ثامر 

م ان التقد ك واتصاالت\ماجست \م ون ك واتصاالت\ال ون ة الهندسة\ال ل غداد\ \الجامعات\جامعة 

النفقة الخاصة قناة القبول

اس د الحس ع مت ع سارة ح

د الحس ظاهر امل ع س 

م ان التقد ات\ماجست \م ك واتصاالت\هندسة حاس ون ة الهندسة\ال ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

1عدد المقاعد

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

ذكر124/1/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
٢٠ ١٢ آخر شهادة  ٢٠١٥

91.25no2673.675---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

no

ان 217/11/1983
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
١٤ ٣ آخر شهادة  ٢٠١٢

79.083no3467.5581---
غ مرشح فرز 

ثا 
no

1عدد المقاعد

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

---64.7187.042553.348996685252.94429768الان 119/7/1995
مرشح حسب 

الخطة
nono

ذكر215/10/1987
ة  موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
١٦ ٨ شهادة  ٢٠١٠

65.86190.60452.810775584650.76754291---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---62.36896.79947.807208832540.96504618الذكر316/7/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

1عدد المقاعد

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

ذكر102/08/1972

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
٣ ٢ شهادة  ٢٠١٩

76.334no3062.4338---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

1عدد المقاعد

النفقة الخاصة

االسم

ادة دالرضا غ ع در ع ح

م ان التقد شاءات\ماجست \م ة\هندسة اال ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

النفقة الخاصة

االسم

م ان التقد ة وهندسة االسس\دكتوراه\م ك ال ان ة\م ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

د مسلم ل كطفان لو ع ن

م يح ابراه ب عصام ص ز

ه غا  يوسف جواد تا

د د الرحمن زا احمد عوف ع

م ان التقد شاءات\دكتوراه\م ة\هندسة اال ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 

د الودود لفتة هدى وجود ع

م ان التقد ة وهندسة االسس\ماجست \م ك ال ان ة\م ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 

Time] Date][Pages من [Page صفحة



حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

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

ذكر123/9/1988

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
١٦ ٤ شهادة  ٢٠١٢

65.70594.76451.093950816354.66576557---
مرشح حسب 

الخطة
nono

---59.4885.5949.617049894046.73193492الذكر226/6/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---61.80188.45150.385411842442.46978829الذكر323/3/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---59.5684.650.090945631840.46366194الان 423/11/1986
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---60.57283.3351.487653791440.24135765الان 531/3/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

1عدد المقاعد

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

---68.2484.857.295849065055.10709434الان 113/1/1998
مرشح حسب 

الخطة
nono

ان 222/5/1986

موظف  وزارة االعمار 
ات واالشغال  لد ان وال واالس

عد آخر  ة  ا العامة والم
١٧ ٨ شهادة  ٢٠١٥

63.00481.78854.267652814049.98735697---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---58.03485.45848.463191194246.52423384الان 315/5/1990
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---58.67587.5148.193490033945.43544302الذكر419/8/1993
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

1عدد المقاعد

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

---59.64587.042549.173248456152.72127391الان 101/05/1996
مرشح حسب 

الخطة
nono

nonoغ مرشح---60.387.042549.713251435150.099276الذكر204/06/1995

د م  ورود فالح مج

سجا حسن نعمه جابر

ج عليوي در ستار ف ح

م ان التقد ة\هندسة مواد البناء\ماجست \م ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

رفل مهند قاسم محمد جعفر

د علوان رفعت طالل ع

االسم

د عودة ل ع ا اسماع ن

ذر محمد حامد محمود

اقر اسم جعفر  يوسف 

د ا د  ب الزم حم ز

لسم قاسم محمد خلف

م ان التقد ة\هندسة الطرق والمواصالت\ماجست \م ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

در اسامه احمد منهل 
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

nonoغ مرشح---59.15987.00648.786830665350.05078146الان 326/7/1996

ذكر405/02/1984
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٣١ ١٢ شهادة  ٢٠٠٨

70.21690.18456.48330014151.83831007---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---72.623792.49657.413676693550.68957368الان 520/8/1998
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---63.9587.5152.526181293647.56832691الان 612/07/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---62.82288.24451.301121233044.91078486الان 703/09/1985
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---58.61189.06347.556986333644.08989043الان 827/9/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---53.389.7243.028522073941.81996545الذكر907/05/1993
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

2عدد المقاعد

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

ذكر105/08/1985
ة  موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
٢٣ ٧ شهادة  ٢٠١٥

61.43783.0852.3338527924.543.98369695---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

ذكر205/02/1987
ة  موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
١٩ ١٢ شهادة  ٢٠١٣

57.88481.41550.019731812642.81381226---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---53.55282.29345.9253968624.539.4977778الان 321/4/1995
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

3عدد المقاعد

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

---74.8611no4465.60277الان 121/6/1989
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

3عدد المقاعد النفقة الخاصة م ان التقد ئة\ماجست \م ئة\هندسة ب ة الهندسة\هندسة الب ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 

م ان التقد ئة\دكتوراه\م ئة\هندسة ب ة الهندسة\هندسة الب ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

د الصاحب هاشم ع زهراء ع

قناة القبول

االسم

ه اد ر ار ج ع ج

ع يوسف حسن خض 

د د الحم د ع ل حم دعاء خل

اس ندا رسل نعمان ع

امل نا س  ا ق ص

م اسل محمد ابراه صفا 

د د سع د المج امنة غسان ع

د الصاحب هاشم ع احمد ع

م ان التقد ات\ماجست \م طرة وحاس اء\س ة الهندسة\كه ل غداد\ \الجامعات\جامعة 

م محمد حس  ده سل ه

ع ع حنفوش ضا 

النفقة الخاصة
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

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

---67.87585.12556.836591414152.08561399الان 106/06/1999
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---60.30279.13553.176213973347.12334978الان 229/12/1995
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

ان 301/03/1987
موظف  وزارة العلوم 

عد  ة  ا ا والم والتكنولوج
٢٥ ٦ آخر شهادة  ٢٠١٢

67.03591.4953.393901383146.67573097---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---56.94585.51147.533135782440.47319505الان 420/12/1988
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

5عدد المقاعد

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

---61.783.06152.566378023948.49646462الذكر104/06/1984
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

انات63.17282.8153.93573638الان 222/2/1993 ة---خطا ب nonoتنح

2عدد المقاعد

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

---75.583.0664.324072965060.02685107الذكر115/6/1997
مرشح حسب 

الخطة
nono

ذكر225/6/1988
موظف  وزارة الصحة 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
٢٣ ١١ شهادة  ٢٠١١

64.6588.49452.69040025152.18328014---
مرشح حسب 

الخطة
nono

---81.1583.0669.137728753257.99641013الان 320/2/1998
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---76.22286.08263.328402584156.62988181الان 401/03/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---71.8683.0661.222885874255.45602011الان 513/1/1998
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---73.5183.1962.559493033754.89164512الذكر629/5/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---74.0783.9762.622537513454.03577626الذكر701/01/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

امل ع  دان نزار 

داالم نعمه عفور احمد ع

االسم

اس جعفر محمد قاسم ع

اوس فارس محمد جعفر

دهللا ض حسان نعمان ع

دع حسون الزهراء عماد ع

ب ب محمد احمد وه ز

النفقة الخاصة

االسم

احمد حسن داود حمد

د الحس ع  دعاء محمد ع

م ان التقد ة الهندسة\هندسة العمارة\ماجست \م ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

سارة سلمان كردي غضب

طرس يوسف اء  ه ض م

اس صالح رفل عزالدين ع

ل سلمان صالح ب خل ز

م ان التقد ة الهندسة\هندسة الطاقة\ماجست \م ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

ذكر813/1/1982
موظف  رئاسة الوزراء 

عد آخر شهادة   ة  ا والم
٢٧ ٧ ٢٠٠٨

66.50484.6855.893831844953.82568229---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---73.0283.1962.142486483453.69974053الان 922/4/1995
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---68.390989.837255.161522634652.41306584الان 1018/1/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

3عدد المقاعد

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

ذكر110/02/1988
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
١ ٦ شهادة  ٢٠١١

57.93776.5452.33178075151.93224649---
مرشح حسب 

الخطة
nono

---70.9178.66262.800089054156.26006234الان 225/9/1996
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

ان 301/04/1982
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
١ ٧ شهادة  ٢٠١٠

64.93280.14856.740561013750.81839271---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

ذكر416/6/1989
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٣ ١١ شهادة  ٢٠١٣

62.46978.20555.55651223850.28955854---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ان 520/5/1978
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٢ ٢ شهادة  ٢٠٠٢

60.04475.47354.789463823448.55262468---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ذكر606/01/1980
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٧ ١٠ شهادة  ٢٠١٥

59.478276.732953.626198063548.03833864---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ذكر709/05/1978
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٢٤ ١٠ شهادة  ٢٠٠٥

63.80780.14855.757484393048.03023907---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---57.418580.989149.802913723946.5620396الان 808/03/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---61.46882.91352.434769833146.00433888الان 920/11/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ان 1013/8/1985
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٣ ١٠ شهادة  ٢٠١٣

57.78285.90748.076053974145.95323778---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ل ع محسن حافظ خل

د خالد سلمان ا ول دال

سندس مسلم حس محمد

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

د د المج د ع مد حم عمرو 

دع  اظم ع ل ماجد  هد

اء جمعة هادي عا  عل

م ان التقد ك\ماجست \م درول ة\ه ة الهندسة\هندسة الموارد المائ ل غداد\ \الجامعات\جامعة 

م د ال د الرسول ع نة محمد ع ز

دهللا د سالم ع يوسف ز

ارك د الرزاق ظاهر م ا ع ص

د حس ع عواد م

ز مدلول د الع سم خض ع م

اظم نور عامر حسان 

ار ع حس  ساره ج
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

ان 1103/11/1978
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
١٢ ١١ شهادة  ٢٠١٤

60.04780.14852.471823863045.7302767---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---65.25688.74853.078772162344.05514051الذكر1221/12/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ان 1305/04/1987
موظف  وزارة الموارد 

عد آخر  ة  ا ة والم المائ
٣ ١ شهادة  ٢٠١٢

56.46274.63751.939903452343.25793241---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---55.0477.6949.182834342943.12798404الان 1428/8/1989
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ان 1524/11/1987
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
٩ ١١ آخر شهادة  ٢٠٠٩

62.30790.60449.960993522442.17269546---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

3عدد المقاعد

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

ذكر107/01/1966
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
٢٩ ٩ آخر شهادة  ٢٠٠٨

70.933no26.563.6031---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

no

4عدد المقاعد

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

ان 101/02/1980
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
١٨ ٦ آخر شهادة  ٢٠٠٢

69.59283.93658.853394596861.59737621---
مرشح حسب 

الخطة
nono

---69.3484.5158.359730858.558.40181156الذكر226/7/1995
مرشح حسب 

الخطة
nono

---57.983391.569246.156743745749.40972062الذكر315/6/1994
مرشح حسب 

الخطة
nono

---62.3686.627451.583230784248.70826155الان 401/01/1998
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

م ان التقد ة\ماجست \م او م ة الهندسة\هندسة ك ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

د هللا د الحس ع هند حسن ع

م ان التقد ة\دكتوراه\م او م ة الهندسة\هندسة ك ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 

د مال  محمد معيوف ع

م فرحان حسن خلف ابراه

اس د ع صل ع مها ف

النفقة الخاصة

االسم

د الرضا د ع اظم حم قاسم 

ل   شار هل عاد  م

ع محمد را هادي

م د السالم محمود ابراه رشا ع

اض شكر كنده محمد ف

م نا  د ال مروة مهند ع
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

---62.94191.33150.192882133746.23501749الذكر519/3/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---64.26591.33151.2487181733.545.92410272الذكر628/4/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---55.789190.461244.783202454845.74824171الذكر720/2/1993
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---56.95776.41651.506968830.545.20487816الان 821/4/1980
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

غداد9 57.9380.3850.5175831.2544.73731محافة 
غ مرشح فرز 

ثا 
م ور  تقد

---53.82591.07743.0054226824.537.45379587الذكر1010/02/1971
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

2عدد المقاعد

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

ان 120/5/1991
ة  موظف  وزارة ال

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
١٥ ٩ شهادة  ٢٠١٥

61.64181.9353.028338612544.61983703---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---56.526482.909548.220817762340.65457243الذكر230/5/1993
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

3عدد المقاعد

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

---63.7371.90260.2497651750.557.32483562الان 112/08/1990
مرشح حسب 

الخطة
nono

ان 211/02/1979
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال

٣ ٨ آخر شهادة  ٢٠٠٣
60.58777.37154.300308835053.01021618---

مرشح حسب 
الخطة

nono

6عدد المقاعد

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

االسم

ان س عدنان حس غض

اس دالصاحب ع وسن صفاء ع

م ان التقد ات\ماجست \م ك\موائع وحرار ان ة الهندسة\هندسة م ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

يح م حنون ص دال مؤمن ع

م ان التقد يع وصناعة\ماجست \م ك\تص ان ة الهندسة\هندسة م ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

ل خزعل محمود ع  اس

عامر حسن ع محمد

ق قاسم صالح طاهر

م ان التقد ة الهندسة\هندسة مساحة\ماجست \م ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

م ف نع م خل رسل ك

اس طه احمد حسن 

امور طالل محمد ع قاسم

د جاجان م رش محمد ا
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

---60.37382.8151.54597314348.98218117الذكر116/7/1992
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---57.61770.11855.489991183248.44299383الذكر211/07/1991
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---58.84577.68752.584381932644.60906735الذكر320/12/1981
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

6عدد المقاعد

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

---56.39382.08748.447781593243.51344712الذكر104/04/1985
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

4عدد المقاعد

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

121/6/1992no55.99584.52947.120518865549.4843632ال---
مرشح حسب 

الخطة
nono

---59.69588.11248.798250643745.25877544الذكر217/6/1993
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

6عدد المقاعد

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

ذكر101/11/1990
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
١ ٧ شهادة  ٢٠١٣

66.8383.97956.497209336358.44804653---
مرشح حسب 

الخطة
nono

ذكر201/12/1994
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
١٣ ٧ شهادة  ٢٠١٦

69.96282.73559.771275975357.73989318---
مرشح حسب 

الخطة
nono

ذكر331/8/1990
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
٢١ ٤ شهادة  ٢٠١٦

77.73582.44566.577300254660.40411017---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

النفقة الخاصة

االسم

م عوده احمد طارق ك

كرار طالب محمدع رضا

سعد حازم عمران مو

م ان التقد ة الهندسة\هندسة نفط\ماجست \م ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

اء ماجد مهدي رضيوي ا

دالحس جاسم ع قاسم ع

االسم

در سعد علوان شكر ح

م ان التقد لوم عال\م ة الهندسة\هندسة نفط\د ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 

در طاهر جواد محمد ح

ب ف حب د اللط ثم ع او ا

د القادر محمد ظاهر عمر ع

م ان التقد ك تطب \ماجست \م ان ك\م ان ة الهندسة\هندسة م ل غداد\ النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\جامعة 
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حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

ا شيح االو للدراسات العل  للعام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢ نتائج ال

ذكر414/1/1992
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
٢٧ ٧ شهادة  ٢٠١٦

70.64782.73560.356498294656.0495488---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

ان 513/11/1992
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
٧ ٨ شهادة  ٢٠١٦

68.76984.52957.870005563751.60900389---
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

---66.03789.60453.35860944550.85102658الان 601/07/1999
مرشح حسب 
الخطة فرز ثا 

nono

ان 725/6/1990
موظف  وزارة النفط 

عد آخر  ة  ا ة والم العراق
١ ٧ شهادة  ٢٠١٣

66.37185.40455.449829293850.21488051---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---61.55481.77353.025617394049.11793217الذكر801/01/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---61.79785.15251.735538054349.11487663الذكر910/10/1990
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---60.89385.77350.719851494248.10389605الذكر1019/1/1993
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---57.11483.97948.28342984747.89840086الذكر1117/2/1991
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---61.83181.77353.264238693447.48496709الان 1217/12/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---56.76785.15247.524496154647.0671473الذكر1327/10/1989
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---59.9184.11350.590306583746.51321461الذكر1409/04/1997
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---57.74982.59749.395541463745.67687902الان 1506/12/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

ذكر1622/12/1988
م العا  موظف  وزارة التعل
عد  ة  ا حث العل والم وال
٣٠ ١ آخر شهادة  ٢٠١٢

60.37587.30749.670015362843.16901075---
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---57.5792.3245.572092722439.1004649الان 1705/08/1996
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

---54.7992.3243.371460141835.7600221الذكر1805/05/1994
غ مرشح فرز 

ثا 
nono

دينا سعد جادر مطلك

اس سجاد خ هللا خض ع

دهللا ضا  در حس ع ح

ه ر عط ي شا زهراء م

اظم صالح هادي ا 

دين ن العا مصط صالح سلمان ز

مر اسالم اشكول عو 

د ع ها مظهر ز

قاسم حس حسن محمود

ع بهاء نظام ع

د نم طه مهدي ز

عرفات طالل صالح جالل

اظم سلمان دال شمم طارق ع

د ة عالء الدين نذير حم ه

اظم حنون ب جواد  ز
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