
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة سامراء

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2021-2020للعام الدراسي  نتائج التر

6عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

انبى13/1/1985

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
6/11/2018شهادة ف

92.611no6885.2277---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---86.417no72.582.2419الانبى28/16/1971

nonoمرشح حسب الخطة---86.139no6980.9973الانبى34/20/1992

ذكر44/14/1986

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
7/3/2016شهادة ف

91.027no5780.8189---مرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة---82.806no7680.7642الانبى51/15/1991

nonoمرشح حسب الخطة---84.361no7080.0527الانبى63/1/1986

ذكر76/1/1977

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

23/9/2019

82.283no66.577.5481---غتر مرشحnono

nonoغتر مرشح---80.306no7177.5142الذكر87/1/1986

ذكر99/19/1984

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
6/11/2018شهادة ف

86.389no5576.9723رين nonoمرشح خارج الخطةتعويض متض 

ذكر102/23/1980

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

23/8/2017

86.472no5075.5304---غتر مرشحnono

nonoغتر مرشح---81.75no5974.925الذكر113/17/1976

ذكر122/13/1990

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
30/12/2019شهادة ف

83.38no5374.266---غتر مرشحnono

انبى137/8/1972

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
9/12/2019شهادة ف

87.833no4875.8831رين يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة83.167no48.572.7669الذكر143/24/1982
 
nonoمرشح خارج الخطة فرز ثائ

ي---82.444no45.571.3608الانبى152/12/1990
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى161/8/1987

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
23/9/2019شهادة ف

81no43.569.75رين يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر1710/10/1973

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
3/11/2019شهادة ف

80.5no4068.35---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

عبدالقادر كوان جاسم محمود
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االسم

افراح حسن عبد اسود

ي عبيد حمود جنان ناج 

مروه عالوي سلوم داود

وليد فاضل داود هتيمي

شفاء رضا عبدالرزاق حسير 

زينب عالوي خلف جاسم

عباس خالد جهاد حسن

سعاد محمد الصادق فؤاد الدين قوام الدين

وقار توفيق جاسم محمد

عمر ابراهيم صالح خلف

لؤي ابراهيم كيطان عزيز

عالء عبدهللا محمد حسن

محمد قدوري كريم خضتر

محمد عادل مصلح سالم

شاكر محمود حسن علي

دنيا عصام شهاب احمد
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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

ذكر110/11/1983

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
10/10/2019شهادة ف

82.556no4571.2892---ي
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

ي---81.194no33.566.8858الانبى23/20/1963
 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

حسام ياسير  حمد سهيل

وهبيه عبدالرزاق عبدالقهار حسن
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االسم
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