
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---84.10992.49966.492065847468.74444609الذكر19/18/1996

رين84.9393.1666.815368186064.77075773الذكر212/3/1988 nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضر

nonoمرشح حسب الخطة---78.5688.07864.236834626564.46578424الانبى38/5/1993

nonoمرشح حسب الخطة---81.4590.13965.542721666063.87990516الانبى411/27/1997

nonoمرشح حسب الخطة---71.75891.35157.215479467863.45083562الذكر51/1/1997

nonoغتر مرشح---78.07390.99262.419274276362.59349199الذكر612/15/1992

nonoغتر مرشح---68.26188.07855.815562227762.17089356الذكر74/4/1992

nonoغتر مرشح---81.07691.35164.645087845662.05156149الذكر86/10/1995

ذكر910/24/1989

ي مجلس محافظة 
ر
موظف ف

ة بعد  صالح الدين والمباشر

ي 
ر
19/8/2008آخر شهادة ف

رين63.32190.72850.726312967858.90841907 nonoغتر مرشحتعويض متضر

nonoغتر مرشح---70.69690.99256.52137126258.16495984الذكر101/12/1990

nonoغتر مرشح---74.94992.49959.250660965357.37546267الذكر1110/20/1992

nonoغتر مرشح---73.05390.13958.785665385256.74996577الذكر125/16/1997

nonoغتر مرشح---73.92797.68756.320459355054.42432154الذكر132/22/1991

nonoغتر مرشح---69.24791.35155.213360275053.64935219الانبى1411/21/1994

ي---82.14490.13966.101182664760.37082786الانبى157/4/1997
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

nonoتنحية---خطا بيانات86.17390.13969.34331435الذكر161/3/1997

ي حالة كونه متقدم عىل نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---خطا بياناتاليوجداليوجد90.139noالانبى171/15/1998
ر
جب تدقيق قبوله ف ا وي nonoالطالب االول اليدخل محرك الفرز يرج  معالجته يدوي

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ذكر111/17/1978

ي 
ي ديوان الوقف السبر

ر
موظف ف

ي 
ر
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

1/6/2011

nonoمرشح حسب الخطة---74.5391.459.403834797864.98268435

ذكر25/10/1988

بية  ي وزارة التر
ر
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ر
3/3/2016شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---71.40795.84255.104207177962.27294502

ذكر31/1/1980

ي 
ي ديوان الوقف السبر

ر
موظف ف

ي 
ر
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

1/6/2011

nonoمرشح حسب الخطة---70.4688.4157.463433447161.5244034

nonoمرشح حسب الخطة---74.91290.99259.892058386561.42444087الذكر412/17/1991

nonoغتر مرشح---75.08690.13960.421618155959.99513271الذكر512/18/1997

nonoغتر مرشح---61.5292.7448.547996557857.38359758الذكر61/1/1978

nonoغتر مرشح---74.68590.98359.714631735056.80024221الانبى72/9/1994

سليمان كريم حميد سليمان

هالة عبد العزيز عىلي عبد

ر عبد الحميد محمد عىلي حسير

مسلم جواد صالح عباس

ر اسود سامي خضتر حسير

ي محمد ليث فاضل صت 

مصطفر احمد عبد حسن

\مكان التقديم ماجستتر\العقيدة والفكر\كلية العلوم االسالمية\جامعة سامراء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

زيد عبدالمنعم احمد محمود

\مكان التقديم ماجستتر\العقيدة والفكر\كلية العلوم االسالمية\جامعة سامراء\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

لبنان ماجد محمد سليم

عماد عطا عبد اسماعيل

مفاز حميد جاسم محمد

اشاء عبدالمجيد هادي شعيب

عبدالقادر محمد عىلي مرعي

عبدالكريم مجيد متعب احمد

امنه خالد احمد عبدالجبار

جواهر عزت جاسم محمد

احمد تاج الدين ماجد حميد محمد

نبا رعد عبدالرحيم محمد

ادريس مخلف صعب نجم

خلدون عزام حمد سليم

خضتر عامر خضتر عباس
ر نجم عبدهللا علوان حسير

احمد نصيف جاسم محمود

محمد منصور حسن موس
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ذكر87/1/1980

ي 
ي ديوان الوقف السبر

ر
موظف ف

ي 
ر
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

24/7/2011

nonoغتر مرشح---62.2195.3248.184686325750.82928042

ي---76.93589.73562.101638784958.17114715الانبى97/1/1994
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---76.1896.4258.549252234554.48447656الذكر102/17/1987
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---68.32990.13954.984267994551.9889876الانبى1111/19/1995
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---60.67491.35148.377769744948.56443882الذكر129/21/1994
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---65.8791.0752.631988853848.2423922الذكر137/1/1982
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---64.5792.4351.071635564148.05014489الذكر147/1/1980
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---58.58591.35146.712127774546.19848944الذكر1511/13/1994
ر
nonoغتر مرشح فرز ثائ

nonoتنحية---خطا بيانات66.57492.2952.71132967الذكر1612/5/1989 احمد نعمه احمد عىلي

مي عالء الدين عيس موس

اوس وليد احمد نيسان

سعدي جاسم محمد حسن

باسم لطيف محمود عمتر

ر محيميد ايوب صالح حسير

مظفر عواد كاظم جواد

 عىلي جواد كاظم
مبر

فهد ابراهيم سليمان حسن
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