
حث العل  م العا وال  وزارة التعل

غداد جامعة 
ا قسم الدراسات العل

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

4عدد المقاعد

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

ان 102/12/1985

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٧ ٢ شهادة  ٢٠١٠

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.17985.86554.249096944350.87436786

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---69.174988.979956.164807123048.31536498الان 230/7/1996

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.02782.74855.5489383328.547.43425683الان 303/06/1986

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---67.0388.9754.4275011225.545.74925079الان 430/10/1993

ن67.85587.98455.5247383622.545.61731685الذكر519/6/1994 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع
nonoغ مرشح فرز ثا ---69.522588.979956.4470321319.545.36292249الذكر627/3/1995
انات77.19187.98463.16424845الذكر726/10/1998 ة---خطا ب nonoتنح

4عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---80.199784.615867.440424175664.00829692الان 117/3/1999

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---86.2286.2271.5552858.4885الان 208/07/1996

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---73.486884.615861.795505014055.25685351الان 311/03/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---68.3378.15460.7974733853.9582311الذكر423/3/1997

nonoغ مرشح فرز ثا ---79.9489.7564.519818942853.56387326الان 529/4/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---65.526884.615855.101891744652.37132422الان 616/12/1998
nonoغ مرشح فرز ثا ---66.4883.24956.548407552246.18388528الان 705/10/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---67.689.7554.560167132044.19211699الان 821/9/1997

مان عمادالدين محمد محمود ا

ان رجب شهد جمعة شع
دالرضا جاسم محمد جنه ع

ف د لط نور فالح احم

القبول العام

االسم

ل ان خل نادين عدنان شع

م جرو رفل نوار ابراه

رشا ماجد عبود جلوب

ار غازي الرا حمد ع

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

القبول العام

االسم
م د االم ابراه ت ها ع

د محمود د الحم داالم ع بتول ع

م راشد زهراء عصام ابراه

در نا اء  محمد ض

ف محمد طه محمد نص
مان داود ع محسن سل
د د عالء خض مج مج

م ان التقد ات\ماجست \م ك واتصاالت \هندسة حاس ون ة الهندسة\ال 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

1عدد المقاعد

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

ان 101/02/1994

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٩ ١٢ ٢٠١٦

nonoمرشح حسب الخطة---81.73988.40666.664078337368.56485483

ذكر215/9/1981

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٣ ١٠ ٢٠١٧

nonoغ مرشح فرز ثا ---66.843475.53260.959248033452.87147362

ذكر310/10/1984

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٣١ ٨ ٢٠٠٩

ن73.04590.18458.759010133351.03130709 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

nonoغ مرشح فرز ثا ---78.49593.38861.650027472249.75501923الان 426/5/1996

ن63.0183.5253.474003832946.13180268الذكر501/01/1997 ر ض مت تع
مرشح خارج الخطة فرز ثا 

ر مقعد ذوي الشهداء تدو
nono

1عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---76.611no5068.6277الان 102/05/1995

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

اظم حمزه هدى حس 

اظم لفتة س جواد  ان

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

القبول العامقناة القبول

االسم

اظم احمد رؤى احمد 

ل د الهادي مصط محمد جم محمد ع

د الن متعب عدي صاحب ع

االسم
فان عماد محمد قاسم 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

ذكر220/7/1979

موظف  محافظة 
عد  ة  ا غداد والم

آخر شهادة  
٨ ١١ ٢٠١٥

73.666no5066.5662---غ مرشحnono

nonoغ مرشح فرز ثا ---79.3055no3666.31385الذكر329/7/1994

ذكر411/09/1985

موظف  وزارة 
ة  ة العراق ال

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٧ ٩ ٢٠١٩

82.75no2264.525--- غ مرشح فرز ثاnono

ان 523/3/1974

موظف  وزارة 
ان  االعمار واالس

ات واالشغال  لد وال
عد  ة  ا العامة والم

آخر شهادة  
١٨ ٣ ٢٠١٩

77.083no3564.4581--- غ مرشح فرز ثاnono

ذكر601/01/1982

موظف  وزارة 
ة  ة العراق ال

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٥ ٧ ٢٠١٨

77.472no2461.4304--- غ مرشح فرز ثاnono

1عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---96.4596.4574.11254164.17875الان 106/08/1998

nonoغ مرشح فرز ثا ---93.5796.4571.899498443661.12964891الان 208/08/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---94.05594.05573.513752458.659625الان 315/12/1986
nonoغ مرشح فرز ثا ---68.56775.37262.627474143654.6392319الان 415/7/1994
nonoغ مرشح فرز ثا ---67.19382.15857.69079854152.68355895الذكر503/05/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---69.53883.63658.956311182749.36941783الان 609/07/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---67.293792.49653.199971014049.23997971الان 701/08/1999
nonoغ مرشح فرز ثا ---72.6491.557.853989072949.19779235الذكر824/8/1997

د د مج ب رضا حم ز
امل خلف فري سجاد 

دهللا حس  داء احمد ع ب
د غا  م ع ه ك رق

د د الحم مان سعد شوكت ع سل

القبول العامقناة القبول

االسم

دالرسول هاله محمود جواد ع

اظم جاسم م  ا ك ن
م حس ع رضا م

محمد صاحب محمد مو

ل ع رافع محمد ع اسماع

اب عادل ها جاسم خن

ار خلف من  انوار ج

اس عبود دالع حس نا ع

م ان التقد ة وهندسة االسس\ماجست \م ك ال ان ة\م ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ \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

ذكر907/01/1965

موظف  وزارة 
ة  التجارة العراق

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٢ ٩ ٢٠٠١

ا 70.9382.8160.559453272248.99161729 nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا سج س

ن68.1185.5956.81602672246.37121869الذكر1013/10/1996 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

ان 1126/4/1996

موظف  وزارة 
ة  الموارد المائ

عد آخر  ة  ا والم
٨ ٩ شهادة  ٢٠١٩

nonoغ مرشح فرز ثا ---71.9295.3155.709514222044.99665995

1عدد المقاعد

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

ذكر121/9/1988

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٦ ١٠ ٢٠١٦

98.95no6390.165---مرشح حسب الخطةno

ان 209/01/1982

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٤ ٦ شهادة  ٢٠٠٨

noغ مرشح---76.380.6366075.41

nonoغ مرشح فرز ثا ---82.222no3868.9554الذكر301/08/1995
nonoغ مرشح فرز ثا ---77.69469.342963.0858الذكر425/10/1991 د الحسن س ع احمد ع يو

القبول العامقناة القبول

االسم

ب خطاب عمر مصط محمد ط

ان فاضل سلمان حسون

جعفر فارس حسن صب 

س مة خض وا اس رح ع

مروان حسن ع جاسم

شد ه منعم مزعل م ا

م ان التقد شاءات\دكتوراه\م ة\هندسة اال ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ \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

ذكر527/12/1980

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٢ ٣ شهادة  ٢٠١٤

73.216no1860.6512--- غ مرشح فرز ثاno

ذكر603/11/1976

موظف  وزارة 
ان  االعمار واالس

ات واالشغال  لد وال
عد  ة  ا العامة والم

آخر شهادة  
٢٠ ٩ ٢٠١٧

ن75.42473.9112459.9968 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

ذكر706/04/1981

موظف  جهاز 
االمن الوط 

عد آخر  ة  ا والم
٣ ٨ شهادة  ٢٠١٩

77.235no1859.4645--- غ مرشح فرز ثاnono

1عدد المقاعد

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

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء74.23290.79259.438253775056.60677764الذكر122/7/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---88.3288.3272.083761.556الذكر210/01/1998

ان 309/06/1995

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٣ ١٢ ٢٠١٨

nonoغ مرشح فرز ثا ---85.84985.84971.462253560.523575

nonoغ مرشح فرز ثا ---82.36683.32170.018415183559.51289063الذكر411/01/1995
nonoغ مرشح فرز ثا ---80.098192.49663.322667624357.22586734الان 508/10/1998
nonoغ مرشح فرز ثا ---81.4881.71770.224987332055.15749113الان 628/5/1998
ن74.98582.24464.333162123054.03321348الذكر730/3/1992 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

محمود هاشم حمزه جاسم
ل خالد برا ام  هد

ر مطرود نور الهدى احمد شا
ب اس خض غض اوس 

االسم
د دالمطلب ع سع مو ع

د د سع محمد رائد رش

ا  ت ك د ش مشارق ع

د خلف تر  ف حم ا

دهللا د ع معن حاتم سع

دهللا د ع احمد مهدي حم

م ان التقد شاءات\ماجست \م ة\هندسة اال ة الهندسة\الهندسة المدن ل غداد\ القبول العامقناة 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

nonoغ مرشح فرز ثا ---83.068392.49665.670800572152.2695604الذكر820/10/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---75.56392.49659.737381212950.51616684الذكر924/3/1997

nonoغ مرشح فرز ثا ---80.097592.49663.322193281749.4255353الذكر1002/03/1999
nonoغ مرشح فرز ثا ---74.071192.49658.55793892548.49055723الذكر1122/8/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---69.05989.03656.046254112747.33237788الذكر1201/02/1994

ن57.82888.49147.13150927835.39205649الذكر1326/9/1996 ر ض مت تع
مرشح خارج الخطة فرز ثا 

ر مقعد ذوي شهداء  تدو
الحشد

nono

1عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---71.0387.5158.341433265457.03900329الان 101/01/1997
اجات الخاصة57.0279.2350.23884455551.66719115الذكر230/1/1994 noع نفقته الخاصة --- noمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحت
nonoغ مرشح فرز ثا ---80.8786.0367.218546153056.0529823الان 322/1/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---76.32792.49660.341372043552.73896043الان 424/11/1998
ن63.10996.79948.375210722541.36264751الان 530/1/1997 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

1عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---85.36594.05566.721612555061.70512879الذكر105/11/1991
nonoغ مرشح---68.6287.5156.361947786157.75336344الان 206/01/1996
nonoغ مرشح---73.0892.762657.66087525657.16261264الان 318/12/1998
nonoغ مرشح---68.6387.5156.370161415856.85911299الان 425/10/1995
nonoغ مرشح---65.6186.0354.534546965454.37418287الان 512/08/1996
ن58.970387.5148.43603865249.50522702الان 617/4/1994 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطةتع
nonoغ مرشح فرز ثا ---84.1596.4564.661139194157.56279743الان 703/07/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---73.625392.49658.205505514353.64385385الان 814/11/1998
nonoغ مرشح فرز ثا ---72.8686.0360.560693363352.29248535الان 923/2/1997

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا ذوي الشهداء68.742792.49654.345498134050.04184869الان 1014/7/1996

القبول العامقناة القبول

القبول العامقناة القبول

االسم
اظم ب  فاطمه احمد محمدغ

دهللا تومان طراد مرهش ع
م جا اد ابراه دعاء ز

سا هاشم محمد فاضل
ف نه جودت فائق ا ز

ب صفوت صالح جدوع ز
ه فراس هاشم مشكور ا
ل را  ة حاتم ابو اله ه

االسم
محمد جاسم محمد مسلم

م حس  س نع براء ق
د اظم ع ع جواد  دم

د غرب رسل حس سع
اظم فرقان م هادي 

ر د الغفور شا مها محمد ع
مينا مهدي عليوي جاسم

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

د سلمان عالء احمد ع

اس ضا  دالنا  مال ع

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

سدر عمار ع حس 
اس   مصط احمد ع

اد طارق فه حمد ز
م مهدي مصط ع ابراه

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

ذكر1114/11/1977

موظف  محافظة 
عد  ة  ا غداد والم

آخر شهادة  
١٥ ١ ٢٠٠٣

ذوي الشهداء56.04583.17247.703478154747.49243471
مرشح خارج الخطة فرز ثا 

ر مقعد ذوي شهداء  تدو
الحشد

nono

3عدد المقاعد

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

ان 118/9/1979

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٤ ١١ ٢٠١٤

79.147no5172.7029---مرشح حسب الخطةno

ذكر221/8/1987

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٣١ ٨ ٢٠١٧

81.059no49.573.5913--- مرشح حسب الخطة فرز ثاno

4عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.133781.613356.187276463850.73109352الذكر116/4/1996

ن74.2890.1959.7497316829.550.67481217الان 217/11/1993 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---67.506974.944361.9147732622.550.09034128الان 320/12/1998

سجاد حس فالح حسن

ر محمد حسن سارة ذا

اظم فلفل كوثر ع 

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

االسم

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

االسم

ح مهدي ع هاشم ف

د الصاحب مهدي جواد حس ع

صالح مهدي ع ت 

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

ذكر402/08/1996

موظف  هيئة 
الحشد الشع 

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٢ ٣ ٢٠١٩

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---66.954281.613357.7577221229.549.28040548

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---69.31886.59357.3546752521.546.59827267الان 509/02/1994

ن66.83491.45953.246183551240.87232849الان 615/11/1996 ر ض مت تع
مرشح خارج الخطة فرز ثا  

ر مقعد ذوي شهداء تدو
nono

ن58.5590.1947.096752691938.66772688الذكر701/01/1994 ر ض مت تع
مرشح خارج الخطة فرز ثا  

ر مقعد ذوي شهداء  تدو
الحشد

nono

3عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---84.16no6076.912الان 117/12/1993
nonoمرشح حسب الخطة---79.52no5572.164الان 217/11/1994
nonoمرشح حسب الخطة---79.41no5572.087الان 306/04/1988
nonoغ مرشح---80.5no5071.35الان 421/8/1992
nonoغ مرشح فرز ثا ---81.648no3768.2536الان 521/11/1983
nonoغ مرشح فرز ثا ---84.111no2766.9777الان 628/12/1988
nonoغ مرشح فرز ثا ---79.41no3666.387الان 728/3/1992

ذكر827/3/1976

موظف  وزارة 
ة  ا الزراعة والم
عد آخر شهادة  

١٥ ٩ ٢٠١٩

78.162no3565.2134مرشح خارج الخطة فرز ثا ذوي الشهداءnono

ذكر924/2/1985

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٦ ٦ ٢٠١١

79.3236no2565.02652--- غ مرشح فرز ثاno

د هدى جاسم علوان حم

د السلطان سالم اس ع د الع احمد ع

اظم محسن حسام حسون 

القبول العامقناة القبول

االسم

د د خيون عب ع حم

اظم سلمان اوراس فائز 

انا ذخر حس ع  د

حن صالح هادي محمدجواد
د الحس جابر ارك بهاء ع ت

زهراء ع حمود جواد
ة صالح هادي محمدجواد طي
د الرحمن سهاد شامل جارو ع

د محمود رنا محمد رش

اسم جواد عبود محمد 

م ان التقد ئة\دكتوراه\م ئة\هندسة ب ة الهندسة\هندسة الب ل غداد\ \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

ان 1004/01/1982

موظف  وزارة 
ة  ة العراق ال

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٣ ١ ٢٠٢١

78.7223no3365.00561ن ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

ان 1122/7/1986

موظف  وزارة 
ة  الصحة العراق

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٢٦ ١٠ ٢٠١٥

79.52no3064.664--- غ مرشح فرز ثاnono

ان 1202/09/1984

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٤ ٦ شهادة  ٢٠١٣

noغ مرشح فرز ثا ---74.66683.9183063.2662

ان 1324/5/1989

موظف  وزارة 
ة  الموارد المائ

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٢٧ ٣ ٢٠١٩

74.9722no2559.98054ذوي الشهداء
مرشح خارج الخطة فرز ثا 

ر مقعد ذوي شهداء  تدو
الحشد

nono

6عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---80.11985.12567.089368213958.66255775الان 102/07/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---76.682179.302867.518187383256.86273116الان 204/12/1999

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---71.883279.302863.292781064056.30494675الان 314/5/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---75.37885.12563.119389873354.08357291الان 422/12/1996

القبول العامقناة القبول

االسم

انه عدنان صالح مهدي د

اء حس ع جاسم عل

د جاسم د المج ايناس سم ع

ايناس سم محمود محمد

ل تمارا لؤي رسول عج

اره م ج م رح ل سل

سملة جعفر عدنان حسن

اس مذكور اح ع اء ص ا

م ان التقد ئة\ماجست \م ئة\هندسة ب ة الهندسة\هندسة الب ل غداد\ \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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---70.70580.851861.40131243352.88091868الان 522/3/1993

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---70.31685.811658.550150753451.18510553الان 603/01/1997

nonoغ مرشح فرز ثا ---66.82881.96357.474175432648.0319228الان 727/7/1993
nonoغ مرشح فرز ثا ---66.86387.61754.8721583047.4105106الان 819/11/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---70.63485.12559.146899411846.80282959الان 919/11/1998

10عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---72.659483.420961.714727794356.10030945الذكر123/2/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---69.659183.420959.166362434755.5164537الان 209/02/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---71.62984.52460.279239023953.89546731الذكر322/7/1993

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---69.81383.420959.29708054053.50795635الان 419/8/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.73683.2355.92456834051.14719781الذكر515/3/1991

2عدد المقاعد

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

ان 115/12/1990

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٨ ١٢ ٢٠١٦

87.552no6582.7864---مرشح حسب الخطةno دالن  د ع دالمج تمارا مع ع

القبول العام

االسم

القبول العام

االسم

م د ال عدنان قحطان عدنان ع

د القادر ى عمار نامق ع

مصط سالم خلف سلمان

اظم مطر د الرحمن  ة ع ا

ت مهوس دعاء ع س

د د حم د المج زهراء عالء الدين ع

ح  ب  ماب نعمان له
ج اب ف ازل قاسم ذ

م عداي طلك رقيىة ك

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

اء مهدي جواد غام ض

م ان التقد ة الهندسة\هندسة العمارة\دكتوراه\م 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

ذكر210/05/1988

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢١ ١٢ ٢٠١٦

84.54no6380.078---مرشح حسب الخطةno

ان 330/4/1983

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٩ ٨ ٢٠١٥

84.75no6279.925---غ مرشحno

ذكر401/09/1978

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٤ ١٢ ٢٠١٧

78.429no5774.0003---غ مرشحno

ان 516/8/1983

موظف  وزارة 
ان  االعمار واالس

ات واالشغال  لد وال
عد  ة  ا العامة والم

آخر شهادة  
٢٩ ٦ ٢٠٠٩

81.611no5573.6277---غ مرشحnono

nonoغ مرشح---80.527no5673.1689الان 616/5/1990
nonoغ مرشح---79.833no5070.8831الان 701/10/1992
nonoغ مرشح---76.444no5168.8108الذكر829/4/1991

ان 906/04/1985

موظف  وزارة 
ة  ا ط والم التخط
عد آخر شهادة  

١٨ ١٢ ٢٠١٢

74.2no5066.94ن ر ض مت nonoمرشح خارج الخطةتع

nonoغ مرشح فرز ثا ---85.95no4874.565الان 1009/11/1995

ار ع  دالج دالستار ع مروه ع

امجد مسلم نعمه طاهر

د ه محمود م محمد سع طي

د الحس  ر ع ام مشتاق شا ر

دهللا محمد دالرحمن ع دهللا ع ع

امال فاضل خنجر سلمان

د جالل ع  اد ول ا

اس هادي حس  افنان ع

زهراء سم مو جعفر

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

ذكر1109/02/1985

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٨ ١٢ ٢٠١٦

79.526no4773.7682--- غ مرشح فرز ثاno

nonoغ مرشح فرز ثا ---83.66685.5644672.3662الان 1214/8/1990
nonoغ مرشح فرز ثا ---83.611no4572.0277الان 1302/06/1990

ذكر1418/11/1979

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٤ ١١ ٢٠١٨

noمرشح خارج الخطة فرز ثا ذوي الشهداء77.27781.9454569.5939

nonoغ مرشح فرز ثا ---74.917no4164.7419الان 1525/12/1992

3عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---82.812485.107169.354975116267.14848258الان 121/11/1997

ان 201/09/1982

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٧ ٤ ٢٠٠٧

nonoمرشح حسب الخطة---71.35276.41364.526390725661.9684735

ان 321/8/1990

موظف  وزارة 
ان  االعمار واالس

ات واالشغال  لد وال
عد  ة  ا العامة والم

آخر شهادة  
٥ ٨ ٢٠١٥

nonoمرشح حسب الخطة---77.78387.92363.679340765059.57553853

nonoغ مرشح---76.29591.51860.756806885659.32976482الذكر412/03/1995
nonoغ مرشح فرز ثا ---79.7583.0667.944964484861.96147514الان 517/7/1997

القبول العام

االسم
شد قاسم اس م ب ع ز

ب اس وه سمة محمد 

ن محمد منعم حسن صاب

ان ع قدوري فخري غض
ل هدير جمال فائق مج

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

دي مطلك د سعد حم ول

اس  د القادر ام  ماء ع ش
ان حسن اء جابر ذي ا

ف اس ع نص ب ع صه

د جاسم دالمج رفل عالءالدين ع

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

ن80.464685.107167.388704234560.67209296الان 628/5/1996 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع
nonoغ مرشح فرز ثا ---81.52787.28767.08228964560.45760272الان 719/10/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---83.7183.9770.77268282857.94087796الان 804/08/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---75.18786.89362.060879454857.84261561الان 901/10/1996

nonoغ مرشح فرز ثا ---73.7485.56461.52555214255.66788647الان 1023/4/1991
nonoغ مرشح فرز ثا ---69.22183.35558.827054334153.47893803الان 1101/01/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---67.6387.92355.367288684151.05710208الان 1227/5/1990
nonoغ مرشح فرز ثا ---66.79190.99253.399328163547.87952971الان 1314/9/1989

3عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---69.933579.636761.391208954456.17384627الان 108/12/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---67.225482.669357.4655794152.5259053الان 209/02/1998

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.671482.669356.137189592947.99603271الان 306/08/1997

ذكر414/8/1980

موظف  وزارة 
ة  الموارد المائ

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٠ ١٠ ٢٠٠٥

ن57.76980.14850.481202944047.33684206 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

5عدد المقاعد

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

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

االسم

القبول العام

االسم

د دعاء عامر حمدي ع

م نا  اد حل ا ع ن

د جاسم س ع ع

دانا محسن طاهر قادر

دهللا حمزه م ع م ابراه م
د م مرزا رش د ابراه تغ
حان دهللا  ل ع رنا خل

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

ه ار جمعة س جوان ج
ه تر خلف عزاوي عذ

د صالح م محمد سع د ال ساره ع

مد عادل م الدين رسل 
د هللا اري خالد ع د ال مسك الختام ع

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

ان 101/11/1981

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٨ ٣ ٢٠٠٦

82.628no64.581.1896---مرشح حسب الخطةno

ان 201/06/1990

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٩ ١٢ ٢٠١٦

80.336no64.577.5852---مرشح حسب الخطةno

ذكر314/4/1972

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١١ ٨ ٢٠٠٩

74.73no66.576.261---مرشح حسب الخطةno

ذكر412/02/1975

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٢ ٣ ٢٠٠٣

78.504no5776.0528---مرشح حسب الخطةno

nonoمرشح حسب الخطة---80.921no56.573.5947الان 516/10/1994
nonoغ مرشح---73.36no6671.152الان 606/09/1992
nonoغ مرشح---74.554no57.569.4378الان 711/01/1994

ان 810/01/1985

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٢ ٤ شهادة  ٢٠١٤

79.777no49.574.6939--- غ مرشح فرز ثاno دهللا ل ع مها نزار اسماع

ول ساير م صالح ك م
ل دعاء محمد نا جم
ه صالح مهدي صالح رق

ماء حسن خزعل جاسم ش

م ع  ب ع ابراه ز

د حمادي دالرزاق رش مد ع

ف ظ فاضل لط م حف س

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

ذكر927/5/1979

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٦ ٤ ٢٠١١

77.527no43.573.3189--- غ مرشح فرز ثاno

ان 1016/9/1987

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٩ ٦ ٢٠١٧

78.166no47.572.9662--- غ مرشح فرز ثاno

ان 1127/11/1991

موظف  وزارة 
ة  ة العراق ال

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٩ ١٠ ٢٠١٦

82.5no49.572.6--- غ مرشح فرز ثاnono

nonoغ مرشح فرز ثا ---83.15no47.572.455الان 1230/1/1993
nonoغ مرشح فرز ثا ---80.25no49.571.025الذكر1314/5/1994
nonoغ مرشح فرز ثا ---82.249no4470.7743الان 1419/2/1991

ذكر1529/6/1989

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢١ ١٢ ٢٠١٦

77.361no44.569.5027--- غ مرشح فرز ثاno

nonoغ مرشح فرز ثا ---78.55no4468.185الان 1611/11/1990
nonoغ مرشح فرز ثا ---82.921no31.567.4947الان 1714/11/1993
nonoغ مرشح فرز ثا ---80.158no37.567.3606الان 1803/08/1995

ذكر1926/1/1978

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٥ ٣ شهادة  ٢٠٠٦

78.6no2063.02--- غ مرشح فرز ثاno

nonoغ مرشح فرز ثا ---73.416no3160.6912الذكر2018/7/1993

اسط حسن مهدي حس  دال ع

دهللا ر ع د شا صفا ول

سا ع حس علوان

اس ن حس جاسم ع
اظم احمد صالح فاهم 

ارق بهمان جمعه حس 

رغد صفاء مهدي حمودي

د احمد محمد ماهر اعب

انغام سا حمزه حس 
د االله هادي عبود زهراء ع

الة ان ع حسن ز

د الحسن احمد احمد صفاء ع

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

4عدد المقاعد

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

ان 101/09/1994

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٨ ١١ ٢٠١٨

nonoمرشح حسب الخطة---91.569291.569272.892383.576.07461

ان 208/12/1988

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٥ ١١ ٢٠١٥

nonoمرشح حسب الخطة---87.92291.99769.765753878173.13602771

ذكر312/03/1995

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٢ ١١ ٢٠١٨

nonoمرشح حسب الخطة---85.585.571.3757371.8625

nonoمرشح حسب الخطة---83.09891.33166.2672680677.569.63708764الان 412/05/1998
nonoغ مرشح---83.383886.627468.973794086968.98165585الان 511/07/1997

ان 601/09/1985

موظف  وزارة 
الصناعة والمعادن 
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١١ ١٢ ٢٠٠٧

nonoغ مرشح---77.49491.07761.9166228566.563.291636

ان 708/05/1992

موظف  وزارة 
ة  النفط العراق

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٤ ١٠ ٢٠١٥

nonoغ مرشح---73.49189.36359.4921170863.560.69448195 ل م حس خل ى ك

ل ز هل عذراء و ع

د بندر د حم زهراء مج

امجد وضاح ضيول سعدون

م بندر نرجس حاتم ابراه
نور جاسم حمادي حسن

مان عبود جاسم محمد ر

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

االسم

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

nonoغ مرشح---75.453281.469265.171107125060.61977499الان 828/1/1999
nonoغ مرشح---71.8482.7561.367854985158.25749849الان 901/01/1994

ذكر1020/7/1982

موظف  محافظة 
عد  ة  ا غداد والم

آخر شهادة  
٢ ١ ٢٠٠٥

nonoغ مرشح---68.57386.63756.7181429457.556.95270006

nonoغ مرشح---71.49391.33157.012753565556.40892749الذكر1107/12/1996
nonoغ مرشح---67.868681.469258.620069145056.0340484الان 1212/02/1998

ان 1313/6/1985

موظف  محافظة 
عد  ة  ا غداد والم

آخر شهادة  
٢٣ ٣ ٢٠١٥

66.51787.79254.512542335955.85877963---
مرشح خارج الخطة - غ 

عرا 
no --- ة noمنحة دراس

ان 1424/3/1986

موظف  وزارة 
ة  ة العراق ال

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٢٩ ١٢ ٢٠١٦

nonoغ مرشح فرز ثا ---82.32191.4965.5693198448.560.44852389

nonoغ مرشح فرز ثا ---71.74779.950762.8062758543.557.01439309الذكر1512/02/1996
nonoغ مرشح فرز ثا ---76.7188.4862.526279394356.66839557الان 1609/09/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---69.078779.950760.4704852449.5293395الذكر1713/2/1995

ذكر1823/3/1976

موظف  وزارة 
ا  العلوم والتكنولوج
عد آخر  ة  ا والم

٩ ٣ شهادة  ٢٠٠٣

ن60.77490.9948.5894775845.547.66263431 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

ن63.128186.627452.2185912627.544.80301388الان 1920/2/1997 ر ض مت تع
مرشح خارج الخطة فرز ثا 

ر مفعد ذوي الشهداء تدو
nono

ن57.58786.29647.762722933243.03390605الان 2015/2/1988 ر ض مت تع
مرشح خارج الخطة فرز ثا 
ر مفعد ذوي الشهداء  تدو

الحشد
nono

انات67.89990.461254.5040996الان 2117/2/1995 ةذوي الشهداءخطا ب nonoتنح

2عدد المقاعد

د السالم حس نافع ساره ع

الن نور م حمود نخ

هدى نعمة جابر محمد

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

ج ارك ع محمد ح ت
وائل جواد ج شالش

د الحس هادي در نوري ع ح

د د محمد رش نور ع
الرا محمد صادق صالح

ف قحطان جواد محمد س

د م دالمنعم سحاب عداي مح ع

ل محمد م سم اسماع

ش مها جالل عودة درو

اظم اسد نورا فاضل 

د عناد عوده وائل حم

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---70.147880.294361.218631024756.95304171الذكر113/10/1997

ان 201/01/1977

موظف  وزارة 
ة  ا الزراعة والم
عد آخر شهادة  

٢ ٤ ٢٠١٥

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---76.38681.37866.029331973356.12053238

ذكر302/07/1968

موظف  وزارة 
ة  ة العراق ال

عد آخر  ة  ا والم
٦ ٢ شهادة  ٢٠١٤

ن76.58884.64764.386642282953.7706496 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

nonoغ مرشح فرز ثا ---66.014580.294357.611462043049.32802343الان 414/4/1997

3عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---77.668382.325866.5883748856.563.56186242الان 106/10/1997

ان 220/9/1989

موظف  وزارة 
ان  االعمار واالس

ات واالشغال  لد وال
عد  ة  ا العامة والم

آخر شهادة  
٩ ١٢ ٢٠١٢

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.57876.40559.309230712749.6164615

ن56.885.2647.509875672440.45691297الذكر321/3/1994 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

3عدد المقاعد

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

القبول العام

ة اء جالل فالح عط عل

كر دالهادي نواف  دهللا ع ع

م ان التقد ات\دكتوراه\م ك\موائع وحرار ان ة الهندسة\هندسة م ل غداد\ قناة القبول\الجامعات\جامعة 

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

االسم
ار شم  م ج ام رح ر

االسم

احمد عدنان محسن جلعوط

له عبود ع غازي فض

ب اظم حب موفق جواد 

د حس  اما نجم عب

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

ذكر104/04/1985

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٧ ١ شهادة  ٢٠١٣

97.8no5089.46---مرشح حسب الخطةno

ذكر213/3/1977

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٣ ١١ ٢٠٠٩

73.3no60.573.46---مرشح حسب الخطةno

ذكر319/9/1988

موظف  وزارة 
ة  التجارة العراق

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٥ ١٠ ٢٠١٨

73.235no5266.8645---مرشح حسب الخطةnono

nonoغ مرشح فرز ثا ---75.882no47.567.3674الان 428/4/1992
nonoغ مرشح فرز ثا ---72.971no43.564.1297الذكر501/03/1995

6عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---69.87786.22657.988930844353.49225159الان 103/12/1991

3عدد المقاعد

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

القبول العام

االسم

ظفر فاضل ع حس 

م ان التقد ك تطب \دكتوراه\م ان ك\م ان ة الهندسة\هندسة م ل غداد\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

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

د اح مهدي ع مصط ص

در ع محسن رشم 

د الصاحب ع حمودي مهدي ع

م جودة مها حسن ك
مت حاتم هاشم حسن ح

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

ذكر111/05/1989

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٦ ١٢ ٢٠١٦

77.82no7278.074---مرشح حسب الخطةno

ذكر202/03/1982

موظف  اخرى 
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٤ ١١ ٢٠١٨

80.324no5472.4268---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---79.353no5070.5471الان 311/04/1990
nonoغ مرشح فرز ثا ---81.2573.2454269.475الذكر411/04/1991

ذكر504/04/1980

موظف  مجلس 
الء  محافظة ك

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٢٣ ٩ ٢٠١٨

nonoغ مرشح فرز ثا ---75.16772.1994967.3169

nonoغ مرشح فرز ثا ---78.828no3966.8796الذكر620/9/1994

ذكر705/08/1971

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
١٩ ٣ ٢٠١٨

72.559no4566.2913--- غ مرشح فرز ثاno

ذكر824/9/1978
موظف  اخرى 

عد آخر  ة  ا والم
٥ ٤ شهادة  ٢٠١٨

72.324no4764.7268--- غ مرشح فرز ثاnono

nonoغ مرشح فرز ثا ---77.64no2461.548الان 916/5/1991
nonoغ مرشح فرز ثا ---75.445802058.8115الذكر1025/6/1973

6عدد المقاعد

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

القبول العام

االسم

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

اظم مهدي د العال  محمد ع

مروه ع حس ع 
م احمد د االم ابراه كو ع ش

در حس ماهر سعد ح

د ر عب اسم شا ام 

ل ري فش م ج دالرسول ك ع

د حسام حس ع مج

اظم خشان د ال هدى مس ع

عان حسن مطر ع ط

ق عالوي مهدي حس  م

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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---73.87681.83663.605614693053.52393028الذكر119/12/1994

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---66.47879.33758.515462793250.56082395الان 227/1/1991

ن62.264283.117153.021760084149.41523205الذكر330/8/1998 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

4
موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
ن63.69481.83654.839141843.7874 ر ض مت تع

مرشح خارج الخطة فرز ثا 
ر مقعد ذوي الشهداء تدو

م ور  تقد

4عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---67.85182.81457.928649496660.35005464الذكر130/12/1996

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---65.230185.600154.409174414852.48642209الان 227/10/1997

2عدد المقاعد

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

ذكر102/01/1990

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٠ ٥ ٢٠١٩

86.2499no6682.17493---مرشح حسب الخطةno

ان 227/7/1987

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

٢ ٦ شهادة  ٢٠١٣

77.49998no5572.749986---مرشح حسب الخطةno

ع انور ع حس 

ل دعاء صالح مهدي عج

د اس ع د ع ا مج ن

م ان التقد ة الهندسة\هندسة نفط\دكتوراه\م ل غداد\ القبول العامقناة القبول\الجامعات\جامعة 

االسم

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

االسم
لو م مع ش ابراه دهللا  ع

ع محمد سلمان جاسم

د هللا االء عماد محمد ع

د دالمج د ع دالحم اد ع د ا دالحم ع

م محمد حسام محمد ابراه

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

ذكر309/03/1989

موظف  وزارة 
ة  النفط العراق

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

١٨ ٥ ٢٠١٧

75.4412no5368.70884---غ مرشحnono

nonoغ مرشح فرز ثا ---77.9116no4467.73812الان 404/07/1994
nonoغ مرشح فرز ثا ---76.2352no4667.16464الذكر501/05/1993
nonoغ مرشح فرز ثا ---74.277no4164.2939الان 624/3/1994
nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا ذوي الشهداء73.94116no3963.458812الذكر705/12/1970

6عدد المقاعد

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

nonoمرشح حسب الخطة---9284.075735567.6الان 115/4/1990

ان 211/12/1993

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٩ ١٢ ٢٠١٦

nonoمرشح حسب الخطة---80.6787.42866.302605466365.31182382

ذكر307/11/1979

موظف  وزارة 
ة  النفط العراق

عد آخر  ة  ا والم
شهادة  

٢٦ ٩ ٢٠٠٤

nonoمرشح حسب الخطة---70.4199674.4764.885747356364.32002315

ان 401/04/1995

موظف  وزارة 
م العا  التعل

حث العل  وال
عد آخر  ة  ا والم

شهادة  
٢٩ ١٢ ٢٠١٦

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء81.60787.42867.072724975162.25090748

nonoمرشح حسب الخطة---77.096184.7764.747718525361.22340297الذكر507/03/1997
nonoمرشح حسب الخطة---79.017786.296365.537210595161.17604741الذكر628/4/1996

القبول العامقناة القبول

االسم

حان عواد جارهللا عالء ش

د هللا ضايع عا  بتول ع
اظم احمد ام خض 
ى سا رجا فرحان

د الرؤوف محمد حس  در ع فاطمة ح

اض منار محمد عامر ف

د صالح موزان محمد سع

شان ام البن حامد قاسم ر

اض د ف احمد ادهام حم
ان حسون در مهدي غر ح

ف عصاد م ع  ابراه

م ان التقد ة الهندسة\هندسة نفط\ماجست \م ل غداد\ \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

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثا ---86.974189.085670.558428874462.59090021الذكر729/6/1997

nonoغ مرشح فرز ثا ---82.454184.7769.247534674662.27327427الذكر801/09/1998
nonoغ مرشح فرز ثا ---82.855184.7769.584307034562.20901492الان 901/12/1999

nonoغ مرشح فرز ثا ---75.0779.01266.272942214459.59105955الذكر1028/8/1983
nonoغ مرشح فرز ثا ---76.81378.29768.25557643859.17890348الان 1111/06/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---77.587.663.610159823956.22711187الان 1213/2/1998
nonoغ مرشح فرز ثا ---69.20779.01261.096996294255.3678974الذكر1324/9/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---73.68988.33160.134106544354.99387458الذكر1430/8/1997
nonoغ مرشح فرز ثا ---75.71889.17561.384223864054.9689567الان 1517/3/1998
nonoغ مرشح فرز ثا ---79.0987.664.915194063054.44063584الذكر1620/5/1996
ن69.65689.60456.28280054051.39796035الان 1724/1/1999 ر ض مت nonoمرشح خارج الخطة فرز ثا تع

ن65.97179.01258.240206083450.96814426الذكر1811/12/1997 ر ض مت تع
ر خارج الخطة  مرشح تدو
فرز ثا مقعد ذوي شهداء 

الحشد
nono

ن66.479184.7755.831229523850.48186067الان 1930/6/1997 ر ض مت nonoغ مرشح فرز ثا تع
nonoغ مرشح فرز ثا ---66.2592.3252.443132583547.21019281الذكر2010/07/1995

ذوي الشهداء64.7787.653.161678082745.31317466الذكر2101/07/1998
غ مرشح خارج الخطة فرز 

ثا 
nono

nonoغ مرشح فرز ثا ---66.79889.17554.152822122445.10697548الان 2229/10/1998
ن57.89988.11247.33009323643.93106524الذكر2304/08/1993 ر ض مت nonoغ مرشح فرز ثا تع
انات78.236184.7765.70512622الذكر2402/12/1998 ة---خطا ب nonoتنح
انات87.687.671.9الذكر2518/6/1996 ة---خطا ب nonoتنح

د د خلف بندر عب م

ايوب محمد سعدون صالح
كوثر محمد نا فرحان
احمد ع صالح مهدي

هدى عدنان ع حمادي
ل ل جح ل ثج هدى جل

مان اس محمد سل احمد 

صل د ف نور فائق حم
د الخالق ل يوسف ع حس جم

د ع حسن در ع محمد ح

دالخ  اس ع اء ذنون  ا
دالوهاب خلف دالمنعم ع ايوب ع

اس محمد ز  دهللا نم  ع

د محسن د ز ت ع ع ثا
ساهر هادي حسن حمادي
اس ارك مقداد محمود ع ت
ز هادي صادق محمد ع

اظم محمد ع  نور الهدى 

دان سالم خالد حسون ز

Time] Date][Pages من [Page صفحة


