
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

انبى111/21/1982

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
4/10/2012آخر شهادة ف

82.594no74.1880.0698---مرشح حسب الخطةnono

انبى29/1/1989

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
28/1/2016آخر شهادة ف

77.9no65.274.09---مرشح حسب الخطةnono

ذكر34/5/1981

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
24/10/2012آخر شهادة ف

80.944no56.7173.6738---مرشح حسب الخطةnono

ذكر411/3/1981

ي وزارة الصناعة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  والمعادن والمباشر

ي 
 
26/6/2011شهادة ف

77.605no62.473.0435---مرشح حسب الخطةnono

ذكر52/2/1990

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

26/8/2020

81.829no51.3172.6733رين nonoمرشح خارج الخطةتعويض متض 

nonoغتر مرشح---80.799no52.872.3993الانبى67/13/1991

رين81.891no46.4571.2587الذكر710/19/1985 يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---81.527no46.1870.9229الذكر88/10/1993
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى93/18/1981

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

28/6/2018

ي---82.82187.2994270.5747
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى109/10/1985

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
27/11/2014آخر شهادة ف

80.361no43.7769.3837--- منتسب وزارة التعليم العالي- مرشح خارج الخطةnono

ي---77.288no33.9564.2866الذكر118/26/1988
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى127/10/1984

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
30/7/2012آخر شهادة ف

74.972no38.564.0304رين يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---77.237no28.0462.4779الذكر134/11/1993
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

جوان نايف عبود سلمان
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االسم

عمر نصيف جاسم عبيد

افراح عبدهللا جاسم محمد

ي جمعة عماش
معروف سببر

سيف حسان علي محمد

صائب جاسم محمد نجم

نرسين ياسير  طه عبد

مروان عبدالهادي حسير  فزع

مهند عماد مجيد طه

رقيه خليل ابراهيم حمودي

عميده علي عطيه علي

سالم جاسم محمد حمد

افراح طعمه خلف مطر
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة سامراء

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2021-2020للعام الدراسي  نتائج التر

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

انبى13/2/1978

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
26/5/2014آخر شهادة ف

78.8no58.4572.695---مرشح حسب الخطةnono

ذكر28/30/1986

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

17/7/2019

82.617no47.2271.9979---ي
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

انبى37/18/1977

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
17/4/2018شهادة ف

82.706no4471.0942---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

االسم

مروه شاكر محمود حسير 

علي رشيد حميد طه

وفاء خلف عبود منصور
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