
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر107/11/1991

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/12/2014

66.3686.4954.9528165163805957.36697156noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن67.6380.7658.7784757343735854.04493301الانثى230/09/1992

nonoمرشح حسب الخطة66.8483.8756.5573828541635051.890168noالذكر316/03/1991

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة84.1584.1571.037575808172.22625noالذكر116/05/1992

ذكر223/11/1990

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/1/2013

88.2188.2172.052563735269.33675noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة80.3884.1567.8549524772905369.09846673noالذكر319/05/1988

nonoمرشح حسب الخطة78.3684.1566.149714871865467.60480036noالانثى405/07/1991

انثى506/01/1990

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/1/2013

84.2488.2168.8096882448635062.56678177noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة69.5881.4760.097835463735160.96848478noالذكر617/02/1993

انثى708/03/1984

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

22/6/2014فً 

72.2777.8764.4717635251637060.43023446noغٌر مرشحnono

ذكر802/04/1972

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

19/1/2009فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن62.0377.8455.3520529353825054.64643705

nonoتنحٌةnoخطا بٌانات566355خطا بٌانات65.059noالذكر905/11/1989

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة79.5882.9759835373.406noالذكر125/07/1991

القبول العامقناة القبول

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االقتصاد الزراعً\ كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

مصطفى ماجد سلٌمان صالح

سراب سمٌر صالح سبتً

لنا مجٌد عبد هللا فٌحان

علً عبٌد مخلف مطرب

\مكان التقدٌم ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات \

االسم

مراد مالك ابراهٌم لطٌف

محمد حماد ناٌل حمد

ابراهٌم انور محمد عبد الرزاق

اٌمان انور رشٌد فارس

حارث عجٌل جاسم محمد

سداب سعدون رشٌد محارب

زٌاد احمد عبد خلف

عبدالوهاب شفٌق عبٌد جاسم

\مكان التقدٌم دكتوراه\التربة والموارد المائٌة\ كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عبد السمٌع جاسم عبد السمٌع جبٌر
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر207/06/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

2/6/2015آخر شهادة فً 

77.444no49905268.9108noمرشح حسب الخطةnono

ذكر305/03/1981

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/4/2010

76.91no32736263.437noمرشح حسب الخطةnono

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر115/02/1990

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/1/2013

82.6186.7568.2663328558805065.186433noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة74.4674.4668.61553.5525764.0805noالذكر201/01/1982

nonoمرشح حسب الخطة70.8480.5261.6990710468.5765563.73934973noالذكر323/02/1991

nonoمرشح حسب الخطة80.6686.1566.9786970455705563.38508793noالانثى419/08/1993

nonoمرشح حسب الخطة78.7686.1565.4009692454835061.98067847noالذكر531/12/1989

nonoمرشح حسب الخطة75.1882.2564.4971276640.5505457.29798936noالانثى620/07/1992

انثى728/01/1991

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/4/2013

79.8886.7566.0103458234.5635556.55724207noغٌر مرشحnono

انثى809/02/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/10/2013

69.7385.8958.0251184749705355.31758293noغٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح71.1689.1857.6868378648815654.7807865noالذكر925/06/1988

nonoغٌر مرشح72.7886.1560.4352785839765054.00469501noالذكر1001/01/1991

nonoغٌر مرشح65.2382.2555.9609954446765252.97269681noالذكر1129/03/1994

nonoغٌر مرشح65.5686.7554.1767435246705051.72372046noالذكر1203/03/1988

nonoغٌر مرشح67.7282.0458.2025499833635550.64178498noالذكر1330/01/1981

nonoغٌر مرشح66.9786.1555.6107530538805150.32752713noالانثى1417/11/1992

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن58.4282.2550.1186778137765446.18307447الذكر1523/05/1992

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة87.36no45.5635074.802noالذكر123/06/1989

ذكر213/05/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

3/11/2011آخر شهادة فً 

81.19no27.5765165.083noمرشح حسب الخطةnono

امجد ٌاسٌن ثابت عبد

حسام ناجً مخلف حمادي

رقٌة اٌاد احمد ٌاسٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

زٌاد صالح شالل نصٌف

حازم احمد مهدي خمٌس

محمد بسام الدٌن الخطٌب هشام ضٌاء الدٌن

اٌه عبد الحكٌم رجب علً

حمٌد حمدان عٌدان سرور

مروة فرهود هالل عبدهللا

القبول العام

شهد محمد بندر شبٌب

محمد حمٌد نعمه زغٌر

علً عباس فاضل علً

فٌصل اسكندر مخلف مطنً

منٌر حاتم رحٌم خلف

محمد ٌوسف ابراهٌم سالم

نورالهدى احمد مولود هادي

صفوان نواف فٌاض عفج

\مكان التقدٌم دكتوراه\المحاصٌل الحقلٌة\ كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات قناة القبول\

االسم

ضٌاء صالح عالوي احمد

مالذ عبد المطلب حامد سلمان
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة81.8181.9670.3609919549535663.95269436noالانثى110/06/1992

nonoمرشح حسب الخطة72.881.9662.6119082540.5865055.97833577noالذكر220/07/1991

nonoمرشح حسب الخطة73.4591.3158.5826292348735055.40784046noالذكر304/09/1993

ذكر428/03/1983

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/6/2008

70.0483.1159.6469269645.5705855.40284887noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن84.0489.9567.7248415825.5665055.05738911الانثى530/01/1992

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة66.5481.9657.2279721837.5835551.30958053الذكر624/04/1991

ذكر720/09/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/11/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.3380.3355.2511480829.5665047.52580365

ذكر801/05/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/12/2011

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن62.8184.2152.9961705933.5635447.14731941

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/01/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

13/3/2006آخر شهادة فً 

81no67915176.8noمرشح حسب الخطةnono

ذكر225/04/1983

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/10/2014

81no371005567.8noمرشح حسب الخطةnono

6عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر125/01/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/1/2013

87.1887.1871.79571765071.5565noمرشح حسب الخطةnono

ذكر220/06/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/1/2013

82.8687.1868.2373675263935066.66615726noمرشح حسب الخطةnono

محمد حماد امون حمٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات القبول العام\

االسم

نهالء جمال حسٌن حٌاوي

سفٌان منذر ناٌف ذٌاب

زٌاد ابراهٌم دهام زغٌر

قناة القبول

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

ساره ابراهٌم حسٌن عبد

محمد صبري بردان علً

نصر محمود جاسم محمد

جنٌد عبدالكرٌم مخلف غرٌب

\مكان التقدٌم دكتوراه\االنتاج الحٌوانً\كلٌة الزراعة\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

علً عبد الفتاح عمر محمد سعٌد

اثٌر حمودي عواد لطٌف

االسم

علً فٌصل علً احمد

عثمان محمد فرحان شالل
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر329/08/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/12/2011

79.019063.6469444457805261.65286111noمرشح حسب الخطةnono

nonoمرشح حسب الخطة66.5371.9462.8724221644805257.21069551noالذكر420/05/1992

ذكر527/02/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/12/2011

73.4187.1860.4550464649837557.01853252noمرشح حسب الخطةnono

ذكر613/08/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

29/6/2009آخر شهادة فً 

74.287.7360.8388407647865556.68718853noمرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح70.7182.5660.5009011641606254.65063081noالذكر701/06/1987

مهند كرٌم جاسم عرٌمط

احمد مجٌد جمٌل احمد

قتٌبة جابر عكله خلف

لٌث فالح ناجً عبد الجبار

احمد ثوٌنً احمد سعٌد
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