
 

  
   

 الحالة االنتسابجهة  معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم 

 مقبول  74.81 القبول العام \دكتوراه\االنتاج الحٌوانً -مهٌدي-حسٌن-علً-منى

 مقبول وزارة العلوم والتكنولوجٌا 72.987 القبول العام \دكتوراه\االنتاج الحٌوانً المحمود-صالح-طالب-مصطفى

 مقبول وزارة الزراعة 71.9608 القبول العام \دكتوراه\االنتاج الحٌوانً -صالح-رجب-صبري-علً

 

 
 
 
 
 
    

 الحالة جهة االنتساب معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم 
 مقبول  الٌوجد  7102-7102لعام لاألول  \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ -عوٌد-فنوص-حاتم-محمد

 مقبول وزارة الزراعة 60.6285164427976 القبول العام \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ -جراد-عبٌد-مجٌد-مخلص

 مقبول وزارة الزراعة 58.6444377234804 القبول العام \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ مفرد-هندي-عمر-ابراهٌم

 مقبول وزارة الزراعة 57.5438602923556 القبول العام \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ شرقً-عشوي-ٌاسٌن-طه

 مقبول  55.5361852553139 القبول العام \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ -خلف-حمد-ٌوسف-هند

 مقبول  57.7747738822379 تعوٌض متضررٌن \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ -محل-حمٌد-احمد-اٌمن

 مقبول الزراعةوزارة  52.1554790748899 النفقة الخاصة \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ علً-فرحان-حامد-محمد

 مقبول وزارة التربٌة 44.50678114868 النفقة الخاصة \ماجستٌر\االنتاج الحٌوانً\ جاسم-نصٌف-عبٌد-نازك
 

 

    

 

 

 الحالة جهة االنتساب المفاضلة اساس معدل القبول قناة الدراسة ونوع القسم االسم
 مقبول  الٌوجد  2016-2017 للعام األول \ماجستٌر\الزراعً االقتصاد عبد-حسن-نجاح-مروه

 مقبول محافظة واسطمجلس  67.8238074969955 العام القبول \ماجستٌر\الزراعً االقتصاد -فراس-لطٌف-محمد-كرٌم

 مقبول  58.8573161157024 العام القبول \ماجستٌر\الزراعً االقتصاد -هوٌدي-خلٌل-محمود-هشام

 مقبول  55.334925 الخاصة النفقة \ماجستٌر\الزراعً االقتصاد -عبود-ٌحٌى-عارف-حسن



 الحالة جهة االنتساب معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم 
 مقبول جامعة االنبار / كلٌة الزراعة 85.441 القبول العام \دكتوراه\البستنة وهندسة الحدائق\ -صطم-صخً-صاٌل-ٌاسر

 مقبول جامعة االنبار / كلٌة الزراعة 77.889 القبول العام \دكتوراه\البستنة وهندسة الحدائق\ رحٌم-عبدالرزاق-محمد-زٌاد

 مقبول  76.875 تعوٌض متضررٌن \دكتوراه\البستنة وهندسة الحدائق\ -مخلف-عبد-طه-نور
 

 

     

 الحالة جهة االنتساب معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم  
 مقبول وزارة الزراعة 66.28125 القبول العام \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ رشاش-مولود-فؤاد-انفال

 مقبول  66.2229977375565 القبول العام \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ -حمزة-خضٌر-عصام-عمر

 مقبول  64.9309404315197 القبول العام \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ -رزٌك-سرحان-جمعه-اثٌر

 مقبول  62.879639195453 القبول العام \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ -عواد-خلف-علً-احمد

 مقبول  49.6436318583527 تعوٌض متضررٌن \ماجستٌر\الحدائقالبستنة وهندسة \ -حسٌن-سرحان-حمٌد-منى

 مقبول رئاسة جامعة االنبار 68.315 النفقة الخاصة \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ -محمد-سعٌد-سامر-سنان

 مقبول السنًدٌوان الوقف  53.579584103512 النفقة الخاصة \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ احمد-صالح-نوري-صالح

 مقبول  52.1014129219344 النفقة الخاصة \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ -سعود-فهد-هادي-ماهر

 مقبول  51.9146473855407 النفقة الخاصة \ماجستٌر\البستنة وهندسة الحدائق\ -عبدالقادر-عبدالرزاق-خٌري-عبدالكرٌم
 
 
 

  

 

 

 الحالة جهة االنتساب قناة القبول المفاضلةمعدل اساس  القسم ونوع الدراسة االسم
 مقبول  القبول العام 73.752 \دكتوراه\التربة والموارد المائٌة\ -عفتان-عبد-احمد-وسام

 مقبول  القبول العام 72.264 \دكتوراه\التربة والموارد المائٌة\ -علً-حسٌن-محمد-اٌهاب

 مقبول وزارة الزراعة القبول العام 70.3621 \دكتوراه\التربة والموارد المائٌة\ -احمد-ذنون-شكٌب-نور

 مقبول  تعوٌض متضررٌن 67.066 \دكتوراه\التربة والموارد المائٌة\ علً-عباس-بشٌر-وفاء
 

 



 
  

 

 

 الحالة جهة االنتساب معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم
 مقبول  الٌوجد 7102-7102األول للعام  \ماجستٌر\المائٌةالتربة والموارد \ -فرحان-عبد-حمٌد-وسام

 مقبول  66.5799754520485 القبول العام \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ -احمد-جمعه-عبد الوهاب-محمد

 مقبول  65.0632151689078 القبول العام \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ -نهار-زغٌر-تاٌه-احمد

 مقبول وزارة الزراعة 60.41956545961 القبول العام \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ جراد-خلف-خالد-قصً

 مقبول  59.3988238946846 القبول العام \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ -داموك-خلف-حمدي-هاجر

 مقبول  51.8281645385955 متضررٌن تعوٌض \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ -سلمان-خمٌس-اٌاد-افنان

 مقبول  61.6817262791853 النفقة الخاصة \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ -مضعن-محمد-صالح-عمر

 مقبول وزارة الزراعة 60.0126183844011 النفقة الخاصة \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ مفضً-مطلك-كماش-قصً

 مقبول  52.3502565719986 النفقة الخاصة \ماجستٌر\التربة والموارد المائٌة\ -عباس-عبد-محمد-اٌاد
 

 

 

  
 

 

 

 الحالة جهة االنتساب معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم
 مقبول وزارة الزراعة 63.6530818557202 القبول العام \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ -حسٌن-محمد-عبد هللا-محمد

 مقبول وزارة الزراعة 60.2393829271405 القبول العام \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ فٌاض-عالوي-فرحان-رٌاض

 مقبول  59.2229209486166 القبول العام \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ -حسن-رشٌد-جمال-احمد

 مقبول وزارة الزراعة 58.5567872642055 القبول العام \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ -جاسم-ضاحً-مصلح-اٌاد

 مقبول جامعة االنبار / كلٌة الزراعة 62.2894504063539 تعوٌض متضررٌن \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ عبدهللا-نجم-فتٌخان-بشرى

 مقبول االستثمارهٌئة -محافظة االنبار  49.1496178296499 النفقة الخاصة \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ داود-حسن-محمد-جاسم

 مقبول وزارة الزراعة 47.9981907942677 النفقة الخاصة \ماجستٌر\المحاصٌل الحقلٌة\ -مخلف-شالل-مخلف-عماد
 

 



 

 
    

 الحالة جهة االنتساب معدل اساس المفاضلة قناة القبول القسم ونوع الدراسة االسم  
 مقبول جامعة االنبار / كلٌة الزراعة 79.031 القبول العام \دكتوراه\المحاصٌل الحقلٌة\ -حمٌد-احمد-عبد-ٌاسٌن

 مقبول  77.858 القبول العام \دكتوراه\المحاصٌل الحقلٌة\ -علً-حوري-خالد-ولٌد

 مقبول  75.918 القبول العام \دكتوراه\المحاصٌل الحقلٌة\ -شرقً-عبد-سعٌد-محمد

 مقبول وزارة الزراعة 66.292 تعوٌض متضررٌن \دكتوراه\المحاصٌل الحقلٌة\ -سعٌد-احمد-صباح-انور
 

 


