
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---77.081مستوفجٌد78.8379.7673الذكر105/12/1987

nonoمرشح حسب الخطة---74.006متوسطمتوسط82.58no54الانثى227/09/1989

ذكر301/07/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

2/2/2016شهادة فً 

84.75no48مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن73.725مستوفمستوفnono

nonoمرشح حسب الخطة---73.601مستوفجٌد79.43no60الذكر412/10/1979

nonoمرشح حسب الخطة---73.264مستوفجٌد جدا78.52no61الانثى528/04/1988

nonoغٌر مرشح---71.384مستوفمتوسط77.12no58الذكر629/12/1987

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن68.539مستوفمتوسط77.77no47الذكر704/09/1985

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر111/07/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/11/2015شهادة فً 

83.144no60مرشح حسب الخطة---76.2008متوسطجٌدnono

nonoمرشح حسب الخطة---69.85مستوفمتوسط83.5no38الانثى224/05/1989

nonoمرشح حسب الخطة---67.679متوسطجٌد جدا76.97no46الانثى327/05/1993

ذكر412/01/1971

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/10/2017

80.69no37مرشح حسب الخطة---67.583جٌدجٌد جداnono

nonoغٌر مرشح---67.33متوسطجٌد جدا73.9no52الذكر525/10/1988

ذكر601/04/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/10/2013شهادة فً 

83.833no26مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن66.4831مستوفمستوفnono

انثى701/11/1983

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

13/5/2012آخر شهادة فً 

80.138no33غٌر مرشح---65.9966مستوفجٌدnono

ذكر813/09/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/6/2011شهادة فً 

75.65no32غٌر مرشح---62.555مستوفمتوسطnono

ذكر931/01/1982

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/7/2017

78.88no21غٌر مرشح---61.516مستوفجٌدnono

\مكان التقدٌم دكتوراه\تارٌخ اسالمً\التارٌخ\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

طارق حمد جاسم محمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\تارٌخ حدٌث\التارٌخ\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

انور سعٌد ابراهٌم حسٌن

رٌام علً عبدالنبً علً

شاكر ٌاسٌن مخلف لطٌف

لطٌف جاسم حمادي جسام

اسماء محمد هندي خلٌفة

محمد احمد موسى حسٌن

مروان علً مخلف حمد

عدي حمٌد فهد حاٌف

صالح وهٌب حنش مجٌد

صبا ربٌع احمد ابراهٌم

مروه احمد حمٌد احمد

محمود حسٌن عامر مناحً

عبد هللا خلٌل سالم داود

ٌاسر حمد خلٌفة ضاٌع

سهاد جاسم محمد شٌحان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---63.20582947متوسطجٌد جدا84.1184.8770.5797563946الذكر104/03/1995

nonoمرشح حسب الخطة---61.83046751مستوفمتوسط82.7984.8769.4720964444الذكر201/01/1995

ذكر329/09/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

7/6/2011آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---61.12846149مستوفجٌد66.4183.2956.469230772

nonoمرشح حسب الخطة---58.95296389مستوفجٌد جدا84.0284.8770.5042341232الذكر414/02/1995

nonoمرشح حسب الخطة---57.98143926مستوفجٌد78.9789.2763.9734846544الذكر510/09/1989

nonoغٌر مرشح---57.0438854مستوفمتوسط73.16590.35958.7769791553الذكر607/05/1992

nonoغٌر مرشح---56.58881731مستوفجٌد85.9191.5268.4125961529الانثى703/10/1993

nonoغٌر مرشح---55.90395328مستوفجٌد جدا79.3484.8766.5770761231الذكر823/12/1994

nonoغٌر مرشح---53.9038105مستوفجٌد79.5184.8766.7197292924الذكر926/04/1994

nonoغٌر مرشح---52.80293478مستوفجٌد70.792.9255.7184782646الذكر1014/10/1988

nonoغٌر مرشح---50.0925529مستوفمتوسط75.1189.2760.8465041425الذكر1124/09/1993

ذكر1201/01/1984

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/10/2011

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن44.54686673مستوفمستوف59.15489.64747.7812381837

nonoغٌر مرشح---43.18279624مستوفجٌد جدا65.5788.2453.5468517719الذكر1315/09/1991

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفجٌد67.1484.8756.33961294الذكر1405/01/1995

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---70.629متوسطجٌد جدا76.47no57الذكر126/11/1991

انثى219/10/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

13/4/2014آخر شهادة فً 

78.139no47مرشح حسب الخطة---68.7973مستوفجٌدnono

nonoمرشح حسب الخطة---67.758مستوفجٌد80.94no37الذكر326/08/1989

ذكر425/05/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

28/2/2015آخر شهادة فً 

79.832no37مرشح حسب الخطة---66.9824مستوفجٌدnono

nonoغٌر مرشح---63.641مستوفجٌد جدا77.63no31الذكر503/05/1987

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن62.062مستوفمتوسط73.66no35الانثى621/09/1979

nonoغٌر مرشح---61.208مستوفمتوسط75.44no28الذكر701/01/1969

ذكر801/07/1954

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/5/2016شهادة فً 

73.47no18مرشح خارج الخطةذوي الشهداء56.829مستوفجٌدnono

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التارٌخ\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

محمد عبدالكرٌم محمد مكً

مٌس طلب عبد مصلح

عالء الدٌن عباس عبد فرحان

عمر فالح نصار عبد

غسان عنٌد عبدهللا عاشق

ابراهٌم رحٌم عالوي فاضل

االسم

ٌوسف خمٌس صبار اسماعٌل

عالء مشرف سلٌمان خلف

علً جاسم محمد خلٌفة

احمد جاسم محمد عبد

محمد حمٌد عبد حسن

القبول العام

االسم

سلمان محمد خلٌل ابراهٌم

وفاء كامل فٌصل سلمان

عمر عراك سوٌد عبدهللا

خالد ابراهٌم حسٌن عبٌد

مهدي نجم عبٌد حمادي

مروان حامد صالح حدٌد

محمد جبار احمد علً

\مكان التقدٌم دكتوراه\الجغرافٌة البشرٌة\الجغرافٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات قناة القبول\

امجد محمد غزاي محمد

حنان حمد حسن سلٌمان

ٌوسف علً محسن ٌوسف

حسٌن مهدي صالح حسٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---63.68742619متوسطجٌد85.6987.4670.4106088548الذكر108/09/1993

nonoمرشح حسب الخطة---59.56549686مستوفجٌد80.6187.4666.2364240844الانثى206/07/1988

nonoمرشح حسب الخطة---58.20838772متوسطجٌد جدا81.3887.4666.8691253138الذكر324/03/1994

nonoمرشح حسب الخطة---57.16368711مستوفجٌد81.6587.4667.0909815934الذكر409/12/1991

nonoمرشح حسب الخطة---54.64134862مستوفجٌد جدا75.787.4662.201926637الانثى528/03/1993

nonoغٌر مرشح---53.70199068متوسطجٌد75.1187.4661.7171295435الانثى620/04/1991

nonoغٌر مرشح---53.10231329مستوفجٌد78.2487.4664.2890189827الانثى712/08/1994

nonoغٌر مرشح---52.63186181متوسطجٌد70.380.0761.474088332الانثى815/09/1980

nonoغٌر مرشح---51.8339759مستوفجٌد جدا75.6682.7764.6199655722الذكر912/09/1990

nonoغٌر مرشح---51.04338139مستوفجٌد70.9482.9660.4905448429الذكر1020/06/1992

nonoغٌر مرشح---49.08178453مستوفجٌد71.2587.4658.5454064727الذكر1128/07/1994

nonoغٌر مرشح---48.44379966مستوفجٌد67.5982.9657.6339995227الذكر1208/03/1993

nonoغٌر مرشح---48.36363009مستوفجٌد جدا68.3582.7758.3766144125الذكر1311/08/1988

nonoٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم---الٌوجدمستوفمتوسطالٌوجدالٌوجد87.4687.46الانثى1420/04/1995

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---66.79737082جٌد جداجٌد جدا77.4482.5266.2819583168الانثى112/11/1989

انثى214/07/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

18/6/2007آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---64.02435891متوسطجٌد جدا79.1380.868.7490841653

انثى315/06/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/10/1999شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---63.063جٌد جداجٌد جدا88.3688.3672.0942

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن61.07310694متوسطجٌد جدا76.986.563.6758670555الانثى426/11/1989

nonoمرشح حسب الخطة---60.4615امتٌازجٌد جدا83.7883.7870.94536الانثى516/09/1993

nonoغٌر مرشح---60.06425جٌدجٌد81.5181.5170.377536الانثى630/01/1994

انثى723/04/1978

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/10/2002شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---59.73164084متوسطجٌد78.6878.9969.4737726337

انثى821/09/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

27/11/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن59.73014392جٌدمتوسط77.3786.8263.900205650

انثى901/06/1979

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

26/6/2002آخر شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن58.60790929متوسطجٌد66.2579.158.4398704259

nonoغٌر مرشح---58.20323004متوسطمتوسط83.68291.07566.8617572138الذكر1019/09/1993

القبول العامقناة القبول

االسم

محمد ساري جالل رجب

سهاد صالح هندي رمضان

امٌر نعمه محمد غافل

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الجغرافٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات \

موسى عبدالقادر فٌاض حسٌن

عبدهللا حمٌد عبد حمادي

ادهم ٌوسف حمد خلف

علً جمال مخلف بردي

اسماء حمد سلطان روضان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االدب\اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات \

محمد رحٌم محمد عبد

زمن صعب صابر نمال

نور جمٌل عبدهللا ناصر

مٌادة صفاء جاسم ابراهٌم

قالل سلٌم عبد الرسول علً

ماهر حمٌد جاسم مخلف

اسٌا شاكر محمود جاسم

ساره خضٌر سطم مكحول

اسراء شاهر حمد سندال

زاهٌه خضٌر حرحوش خضٌر

سمٌه مجٌد صلٌبً خلف

نجالء كامل صالح حمود

القبول العامقناة القبول

االسم

شمم اسماعٌل عطٌوي الطٌف

اسماء سعدون فالح راضً

شٌماء محمد مخلف ثوٌنً

عبدالخالق خمٌس عباس محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح---55.17696357متوسطامتٌاز75.6476.8768.1099479625الانثى1112/07/1993

nonoغٌر مرشح---54.5989179جٌدجٌد جدا73.3485.3861.2841684239الانثى1214/07/1986

nonoغٌر مرشح---53.68986363متوسطجٌد جدا71.8583.7860.8426623337الذكر1328/06/1995

nonoغٌر مرشح---53.5290583مستوفجٌد جدا67.1775.961.0415118636الانثى1422/11/1993

nonoغٌر مرشح---52.53305888متوسطجٌد72.883.5661.7615126931الانثى1531/01/1993

انثى1610/05/1970

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/10/1992شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن52.12473123جٌدامتٌاز66.6888.5554.3210446147

nonoغٌر مرشح---48.44018738مستوفجٌد جدا67.6383.0457.6288391127الانثى1712/06/1994

nonoغٌر مرشح---45.11513687متوسطمستوف68.8490.0155.4501955321الذكر1826/11/1989

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر115/11/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/12/2016

85.194no43مرشح حسب الخطة---72.5358مستوفامتٌازnono

nonoمرشح حسب الخطة---70.699مستوفجٌد جدا76.57no57الانثى221/04/1987

nonoمرشح حسب الخطة---69.483مستوفجٌد جدا81.69no41الانثى306/05/1990

nonoمرشح حسب الخطة---61.4108مستوفجٌد جدا74.444no31الذكر410/12/1976

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر122/12/1985

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/1/2012

nonoمرشح حسب الخطة---62.19913907مستوفجٌد جدا80.6892.0463.998770158

nonoمرشح حسب الخطة---61.94765396مستوفمتوسط91.0497.169.6395056644الانثى206/01/1994

nonoمرشح حسب الخطة---59.36545366مستوفجٌد جدا91.2697.169.8077909435الانثى329/09/1994

انثى401/07/1985

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/1/2014شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---57.43411518مستوفجٌد80.6589.2765.3344502639

ذكر520/06/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/12/2011

nonoغٌر مرشح---55.48524249مستوفامتٌاز73.5189.2759.5503464246

nonoغٌر مرشح---53.54093427مستوفجٌد73.2483.9861.9156203934الانثى618/03/1994

nonoغٌر مرشح---53.27604915مستوفجٌد79.4696.3361.1086416535الانثى726/01/1993

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن51.77885891مستوفجٌد جدا68.2186.6856.3983698741الانثى811/11/1993

nonoغٌر مرشح---51.65199266مستوفمستوف77.8689.2763.0742752325الذكر901/05/1985

رقٌه ابراهٌم محمد عبٌد

مرٌم رعد صكار مجول

احمد عبدهللا عبد زعٌتر

\مكان التقدٌم دكتوراه\االدب\اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات قناة القبول\

شهد عبداللطٌف خلف اٌوب

منى احمد عبد القهار احمد

زٌاد خضٌر فلٌح حمد

فاطمة عبدالكرٌم مخلف صالح

مٌادة لبٌب ابراهٌم كاظم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\االدب\اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

تحسٌن عٌسى علً سلطان

القبول العام

االسم

همام ٌاسٌن شكر محمود

مروه خلٌل جبار مطر

سلوى خلٌل علً سالم

نعٌم جاسم محمد فهد

نداء ثابت راضً احمد

بالل مجٌد خضر مجٌد

ارٌام جمعه حمٌد هوٌدي

حنٌن خالد سلمان علً

االء عبدالحمٌد عبد شهاب

صهٌب مجٌد ناجً عبد

عال لؤي زكً جمٌل

اطٌاف ابراهٌم ٌاسٌن حمادي
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

5عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر115/01/1971

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/4/2016شهادة فً 

89no65مرشح حسب الخطة---81.8متوسطمتوسطnono

nonoمرشح حسب الخطة---81.352متوسطجٌد85.36no72الانثى228/09/1992

nonoمرشح حسب الخطة---81.085جٌدمستوف84.55no73الذكر313/11/1986

انثى425/06/1977

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

18/6/2002آخر شهادة فً 

80no59مرشح حسب الخطة---73.7مستوفمتوسطnono

ذكر501/07/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/9/2016شهادة فً 

72.639no29مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.5473متوسطمتوسطnono

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى104/11/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

20/9/2011آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---73.33472343مستوفجٌد جدا91.1693.0771.7638906277

nonoمرشح حسب الخطة---65.75025مستوفجٌد81.4381.4370.357555الذكر218/01/1989

nonoمرشح حسب الخطة---64.76030948مستوفجٌد82.0683.9869.3718706854الذكر321/02/1994

nonoمرشح حسب الخطة---63.39281442مستوفجٌد جدا81.2783.9868.704020651الانثى410/12/1993

انثى530/09/1991

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/12/2015

nonoغٌر مرشح---63.00954401متوسطجٌد جدا90.4196.5169.4422057348

ذكر618/03/1983

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/1/2012

nonoغٌر مرشح---57.31052103مستوفجٌد71.5284.8760.0150300551

nonoغٌر مرشح---56.48990535مستوفمتوسط85.4396.3365.6998647935الانثى731/10/1994

nonoغٌر مرشح---55.63424768مستوفجٌد جدا69.6883.9858.9060681148الذكر824/09/1994

nonoغٌر مرشح---54.73604829مستوفمتوسط70.1983.9859.3372118444الذكر905/08/1992

nonoغٌر مرشح---54.05634656متوسطمتوسط67.4886.6855.794780850الانثى1030/01/1994

انثى1113/03/1983

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/12/2011

nonoغٌر مرشح---53.23415472مستوفمستوف74.892.0459.3345067439

nonoغٌر مرشح---52.06923779مستوفجٌد71.2683.9860.2417682833الذكر1205/12/1993

\مكان التقدٌم دكتوراه\اللغة\اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

القبول العام

االسم

رٌام ابراهٌم كسار عبد

االسم

مالك عناد احمد خلف

زبٌدة رشٌد خلف عبد

عمر هاشم بدر صٌاح

الهام عبدالكرٌم ٌعقوب سعد

مبدر ابراهٌم علً فٌاض

احمد عبدهللا حمود جدٌع

مجٌد عطا هللا محمد محسن

نور خمٌس نواف عفتان

شهد ٌاسر ذاكر محمود

احمد صالح على هللا جوٌر

ضحى محمود صكر عزٌز

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اللغة\اللغة العربٌة\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات قناة القبول\

علً فائق نعمان بدوي

محمد حاتم عواد حماد

هبة عباس كامل حمٌدي

حنان صبحً احمد علً

عبدهللا عوٌد محمد خلف
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة االنبار

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

ذكر1301/07/1975

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/1/2012

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن50.91922082مستوفجٌد جدا5786.9547.0274583160

nonoغٌر مرشح---50.34444354مستوفمتوسط65.7688.7453.492062243الذكر1409/12/1993

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---64.50049445مستوفمتوسط82.7185.5869.0007063654الذكر102/01/1993

nonoمرشح حسب الخطة---64.27423785متوسطجٌد83.3585.5869.534625552الانثى227/10/1994

nonoمرشح حسب الخطة---59.98936153مستوفجٌد جدا77.0485.5864.2705164850الذكر327/10/1992

nonoمرشح حسب الخطة---58.25900366جٌد جداجٌد جدا68.62874.02363.5128623746الذكر424/02/1985

ذكر513/09/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/6/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---57.66569732مستوفمستوف71.4987.3258.8081390355

nonoغٌر مرشح---57.24834996متوسطامتٌاز72.8685.5860.7833570949الذكر601/09/1991

nonoغٌر مرشح---57.15299696مستوفجٌد69.178.8861.0757099448الذكر705/02/1991

nonoغٌر مرشح---53.04882201متوسطجٌد جدا68.7778.8860.7840314435الذكر823/06/1992

nonoغٌر مرشح---52.19724112مستوفجٌد جدا72.4385.5860.4246301733الانثى904/02/1995

nonoغٌر مرشح---52.02070301جٌدجٌد جدا71.08390.20357.1724328740الانثى1025/11/1995

nonoغٌر مرشح---50.45401186مستوفجٌد جدا67.3985.5856.2200169437الذكر1118/09/1994

ذكر1203/12/1983

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/11/2011

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن49.373212متوسطمتوسط56.3369.38354.6760171437

ذكر1301/07/1967

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/12/2005شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء47.62295929متوسطجٌد61.8885.28851.747084738

بكر عبدالرحٌم برزان عبدالغفور

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علم االجتماع\كلٌة االداب\جامعة االنبار\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

صالح سامً عبد حمٌد

حٌدر عبدالحسٌن عبدالرضا لطٌف

احمد كامل خلف حمد

محمود عادل موسى عبدهللا

ساره عباس حسٌن ظاهر

رفٌف رضوان عبدالقادر محمد

محمد جبار جاسم محمد

ضٌاء عادل رشٌد خضر

جمال ابراهٌم غزاي محمد

رندة طارق خلٌفة رثٌع

محمد برهان مهدي صالح

جمال علً فٌصل حمد

باسم كرٌم ظاهر زغٌر

حسام عبدالقادر عبدالحلٌم محً
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