
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة سامراء

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2021-2020للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

nonoمرشح حسب الخطة---89.23989.23972.309755065.616825الانبى16/7/1985

nonoمرشح حسب الخطة---85.46285.46271.365550.565.10585الانبى26/14/1981

ذكر38/8/1985

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
19/12/2011شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---77.18487.2763.5173819259.562.31216734

ذكر49/25/1978

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
13/2/2005شهادة ف

رين67.55487.41955.526553516056.86858746 nonoمرشح خارج الخطةتعويض متض 

ذكر53/25/1987

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
13/5/2012آخر شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---66.578.7958.82578695156.47805083

nonoغتر مرشح---67.77182.3558.090898155155.9636287الذكر64/14/1990

nonoغتر مرشح---68.43785.46257.148682735355.90407791الذكر71/16/1991

ذكر812/4/1992

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
11/2/2016شهادة ف

رين73.1495.7856.466248695054.52637409 nonoغتر مرشحتعويض متض 

ي---75.93989.23961.532851173954.77299582الانبى910/19/1996
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---81.9195.5663.335390332852.73477323الانبى1012/6/1988
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

رين71.83385.46259.9845306930.551.13917148الذكر1110/20/1972 يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

رين56.39783.79247.752224033543.92655682الذكر125/1/1989 يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

nonoتنحية---خطا بيانات66.68185.38855.71613467الانبى137/20/1992

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

انبى15/1/1977

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
1/7/2012شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---80.20783.51668.070692485062.64948473

انبى25/2/1981

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
10/7/2012آخر شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---67.1983.6156.978100416057.88467028

nonoمرشح حسب الخطة---62.378.255.408759596157.08613171الذكر312/28/1969

االسم

مىه حمد هزاع صالح

ليىل عبداالمتر شهواز ابراهيم

رعد محمد علوان حمد

ازهار ناظم كامل حمود
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االسم

خديجه عبدالفتاح متعب عىلي

رغد خلف صايل الطيف

صالح مهدي صالح حمد

عبد القادر ستار عبد القادر خالد

احمد محمود احمد علوان

خليل ابراهيم عالوي جراد

عادل احمد محمود سلمان

حمزة عبدهللا ابراهيم مضعن

نورا حاتم حسن جمعه

سارة محمد زبون منصور

محمد سالم فرج ضايع

محمد ابراهيم احمد عزيز
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انبى412/12/1990

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
21/12/2016آخر شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---70.96289.43457.413331365656.98933195

انبى52/18/1979

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

19/11/2008

nonoغتر مرشح---58.891.8746.701741598056.69121911

ذكر612/29/1976

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
17/2/2005شهادة ف

nonoغتر مرشح---64.180.4655.858457625856.50092033

ذكر73/22/1979

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

19/4/2009

nonoغتر مرشح---65.51183.37155.666591445053.96661401

ذكر83/30/1983

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
9/3/2015آخر شهادة ف

nonoغتر مرشح---62.12387.38651.075917425050.75314219

ي---67.72776.91360.960067713954.3720474الذكر96/14/1976
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر107/1/1978

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
24/2/2005شهادة ف

ي---67.51285.15956.516793323951.26175532
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر116/26/1975

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
22/2/2005شهادة ف

ي---70.00891.55755.73392113549.51374477
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---61.43876.91355.2994321333.548.75960249الذكر122/1/1976
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---59.51586.14549.422252233444.79557656الذكر139/7/1984
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى145/4/1987

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

16/5/2013

ي---61.48983.88252.024332692443.61703288
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---60.28787.38649.566405892843.09648413الانبى153/10/1985
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---59.18983.6950.1593004222.541.8615103الانبى168/24/1989
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---57.0789.946.008323142840.6058262الذكر175/2/1985
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

مروه عبدالستار صالح محمد

نىه حردان حسون خلف

عدنان خليل ابراهيم عساف

ثامر احمد عبدهللا حسير 

محمد ثامر صالح خلف

مالك محمود ابراهيم دوله

عباس فاضل عزاوي محمد

صبا محمد محمود عبود

شيماء عبد هللا قدوري عواد

محمد احسان عزيز رديف

اياد محمد حسن محمد

اوس مزهر يحبر سالم

حسير  فرحان صالح وهب

سماره يوسف محمود حسير 
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