
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

ذكر11/3/1993

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

5/10/2017

nonoمرشح حسب الخطة---86.69889.5970.060480586869.4423364

رين91.22591.22572.806255768.064375الذكر211/15/1969 nonoمرشح خارج الخطةتعويض متض 

nonoمرشح حسب الخطة---86.97591.22569.414344686467.79004128الانبى37/30/1988

nonoمرشح حسب الخطة---85.30589.5968.934800066567.75436004الذكر44/15/1993

nonoمرشح حسب الخطة---89.41692.66770.599869625465.61990873الانبى510/29/1997

nonoغتر مرشح---83.2295.46664.391198236564.57383876الذكر64/2/1987

ذكر77/1/1976

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
21/8/2013شهادة ف

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة83.13795.8464.157058856464.10994119

nonoغتر مرشح---86.98790.13969.998339215063.99883745الذكر89/1/1996

nonoغتر مرشح---78.26293.52661.405202336361.88364163الانبى98/31/1994

nonoغتر مرشح---76.1495.7558.794791126460.35635379الذكر1010/4/1986

رين73.4796.4756.44669565154.81268692الذكر115/4/1968 nonoغتر مرشحتعويض متض 

nonoغتر مرشح---71.05893.67455.692847255254.58499307الذكر1210/1/1994

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء60.2492.3847.664459845048.36512189الذكر132/17/1973

ي---86.98392.66768.678854564561.57519819الانبى146/29/1995
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---70.14887.79457.487338294954.9411368الذكر154/30/1983
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

رين57.12489.72746.113112964646.07917908الذكر162/24/1995 يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

nonoتنحية---خطا بيانات72خطا بيانات82.7noالذكر175/5/1983

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

nonoمرشح حسب الخطة---78.22892.66761.766200695459.43634048الذكر111/14/1984

nonoمرشح حسب الخطة---75.2589.72760.745251575659.3216761الذكر25/1/1995

ذكر37/14/1991

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

17/3/2015

nonoمرشح حسب الخطة---61.66387.23450.759194076555.03143585

nonoمرشح حسب الخطة---68.29989.79555.105263955053.57368476الذكر45/11/1994

nonoغتر مرشح---61.8795.46647.871706736553.01019471الذكر51/1/1986

nonoغتر مرشح---69.40698.21352.68592625152.18014834الذكر64/2/1994

nonoغتر مرشح---68.11198.21351.702894845151.49202639الذكر73/25/1983

nonoغتر مرشح---62.5792.8649.333001835651.33310128الذكر81/18/1977

nonoغتر مرشح---62.52289.79550.444242415250.91096969الذكر91/1/1990

ثامر خميس محروس علي

محمد عبد الستار عبد العزيز حمد

عامر عبدالحكيم سعيد حسن

رباح نوري محمد جاسم

عبداللطيف احمد محمد نصيف

عبدالودود طلب جعفر مهدي

محمد عبدالرحمن احمد جدوع

قتيبه عماد حامد احمد
احمد عبدالرحمن عبدهللا حسير 

\مكان التقديم يعة\كلية العلوم االسالمية\جامعة سامراء\الجامعات ماجستتر\قسم الشر النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

عبد صالح محمد سعيد

\مكان التقديم يعة\كلية العلوم االسالمية\جامعة سامراء\الجامعات ماجستتر\قسم الشر القبول العامقناة القبول\

االسم

سليم محمد عايش مخلف

 ابراهيم احمد علي
ياسير 

دعاء صالح مجيد حميد

ياش محمد جبار احمد

 حميد محمد علي
مب 

محمد محمود عبدهللا حسير 

فاطمه ماهر مهود حسن

عبدالوهاب عبدالرحمن رجب وهيب

ي شاكر محمود خميس
 
هائ

محمد رسول داخل علي

احمد محمد حسن عباس

 علي حسن
نور حسير 

علي ناظم بالم صالح

فوزي متعب علي حسن

تحسير  عالء حسير  احمد

سليمان يوسف مصطف  فرحاان
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nonoغتر مرشح---58.3794.7645.391360285447.9739522الذكر107/1/1980

ي---76.0391.8360.40464694455.48325283الذكر112/20/1989
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---65.995.2651.06454444850.14518108الذكر129/15/1977
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر133/18/1977

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
1/3/2005شهادة ف

ي---59.1492.8646.628635584746.74004491
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

حامد عامر جاسم حمود

محمد حكمت ابراهيم صالح

احمد علي مرعي حسن

رعد عبيد محمد زبط
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