
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة سامراء

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2021-2020للعام الدراسي  نتائج التر

5عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

nonoمرشح حسب الخطة---95.69795.69773.924256972.446975الانبى13/27/1977

انبى24/21/1984

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
9/8/2011شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---86.80686.98771.597461476068.11822303

nonoمرشح حسب الخطة---80.12488.79465.148913376565.10423936الانبى35/22/1993

nonoمرشح حسب الخطة---84.67395.69765.408403826364.68588267الانبى41/17/1996

nonoمرشح حسب الخطة---72.60895.69756.088403447461.46188241الذكر55/15/1994

nonoغتر مرشح---82.53695.69763.757608895561.13032622الذكر61/1/1994

nonoغتر مرشح---66.99182.59957.299693737061.10978561الذكر75/29/1988

nonoغتر مرشح---81.77294.9763.494489945260.04614296الانبى87/25/1993

nonoغتر مرشح---71.38386.8358.950782826159.56554798الذكر911/3/1991

nonoغتر مرشح---80.4295.69762.123036095359.38612527الانبى105/6/1995

nonoغتر مرشح---70.9893.8955.544552675956.58118687الذكر114/9/1992

nonoغتر مرشح---67.81594.9752.657130016355.75999101الذكر128/2/1989

ي---84.44193.89666.075424244860.65279696الذكر131/30/1997
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---79.56288.79464.691950554458.48436538الانبى1412/21/1982
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---73.44586.8360.653660464756.55756232الذكر156/25/1992
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---76.67195.69759.226999514956.15889965الانبى161/21/1994
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---67.15880.10658.707708374955.79539586الانبى1712/13/1981
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---74.25595.69757.360681984453.35247739الانبى1811/11/1993
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

رين65.6484.64555.183701933047.62859135الذكر196/23/1995 يتعويض متض 
 
nonoمرشح خارج الخطة فرز ثائ

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ذكر17/10/1992

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
12/12/2016شهادة ف

nonoمرشح حسب الخطة---75.60590.73960.561947167865.79336302

nonoمرشح حسب الخطة---62.25580.88754.046448088864.23251366الذكر22/19/1987

ذكر311/11/1983

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

6/7/2011

nonoمرشح حسب الخطة---59.4974.0655.035881046758.62511673

ذكر49/30/1980

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
2/9/2007شهادة ف

nonoغتر مرشح---61.88889.73649.955373456654.76876142

انمار محل هزاع عبيله

عمر غازي ابراهيم محمد

عالء سالم صبار عبد

عبدالستار احمد حسن علي

\مكان التقديم ماجستتر\لغة\قسم اللغة العربية\كلية التـربية\جامعة سامراء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

احمد ثامر احمد ساير

\مكان التقديم ماجستتر\لغة\قسم اللغة العربية\كلية التـربية\جامعة سامراء\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ي علوان محمد هدى محبر

اوراس جميل احمد مهدي

هاجر احمد حسون جمعة

رفل حسير  نجم عبدهللا

عمار سعيد شاكر محمود

مهند ياسير  طه حسن

صفاء شهاب احمد جاسم

هند باسم ابراهيم احمد

قاسم طه عبدالحميد مهدي

عاليه رعد اسماعيل غيدان

احمد عبدالهادي شهاب احمد

عارف نايف مجيد محمود
عثمان لؤي احمد ياسير 

شيماء ياسير  محمد عبد هللا

طه صالح جمعه احمد

نور محمد شوكت مجبل

ذكريات محسن عبد علي

عائشه حامد مجيد علي
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة سامراء

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2021-2020للعام الدراسي  نتائج التر

ذكر55/20/1988

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
29/3/2016شهادة ف

nonoغتر مرشح---67.0890.9253.659573255654.36170128

ذكر61/6/1989

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
14/1/2014شهادة ف

nonoغتر مرشح---63.16492.21450.039595666253.62771696

ذكر77/1/1977

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
12/12/2012شهادة ف

nonoغتر مرشح---60.60989.44449.033225816453.52325806

ذكر83/31/1983

ي 
ي ديوان الوقف السب 

 
موظف ف

ي 
 
ة بعد آخر شهادة ف والمباشر

4/12/2011

nonoغتر مرشح---59.68193.27146.913581266452.03950688

nonoغتر مرشح---66.57794.9751.695845245051.18709167الذكر95/7/1993

ي---62.94889.50150.903087534649.43216127الذكر109/14/1983
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى112/10/1988

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
16/2/2014آخر شهادة ف

ي---67.90889.68754.835329523448.58473067
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---64.5593.8950.512832843846.75898299الذكر122/28/1990
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---62.92994.9748.863238734046.20426711الذكر133/10/1994
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---69.2194.6853.851929662745.79635076الذكر144/7/1975
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ورقاء محمود عباس محمد

عالء خميس حسير  محمود

خلف عواد حمد حمود

احمد عبدالمجيد سعيد فرج

حسن طوفان مزهر حسن

محمد علي حمد جوبان

اسعد علي ياسير  اسعد

عزيز احمد ابراهيم علي

ي محمد داود سالم عريب 

عمار خالد احمد حاجم
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