
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

مقبولnoمرشح حسب الخطة80.6285.57967.2576770658866464.48037394noالانثى124/01/1993

مقبولnoمرشح حسب الخطة87.10688.3271.0892264546786263.56245851noالانثى202/03/1991

احتٌاطnoغٌر مرشح81.1583.4568.909429351705563.53660051noالانثى306/02/1993

احتٌاطnoغٌر مرشح87.687.671.944905263.53noالانثى427/03/1992

احتٌاطnoغٌر مرشح88.2188.5971.8380288442905062.88662019noالذكر512/09/1994

احتٌاطnoغٌر مرشح80.9483.4568.7311054549665762.81177382noالانثى626/05/1993

احتٌاطnoغٌر مرشح87.590.7470.089679343735361.96277551noالانثى713/05/1992

احتٌاطnoغٌر مرشح91.9592.5672.6579840137865961.96058881noالذكر806/02/1991

احتٌاطnoغٌر مرشح79.5883.4567.5762462644845960.50337238noالانثى910/04/1994

انثى1011/01/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

5/1/2008شهادة فً 

79.1681.7768.1940601738866259.13584212noغٌر مرشحnoاحتٌاط

ذكر1106/11/1986

موظف فً دٌوان الوقف السنً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/9/2010

78.4682.2667.3052504335865557.6136753noغٌر مرشحnoاحتٌاط

احتٌاطnoغٌر مرشح87.1390.7369.798591726936156.65901419noالذكر1203/09/1991

احتٌاطnoغٌر مرشح80.8792.6163.8790916239835356.41536413noالذكر1305/02/1991

ذكر1422/10/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

5/12/2011آخر شهادة فً 

76.1582.4865.2002061132865055.24014428noغٌر مرشحnoاحتٌاط

احتٌاطnoغٌر مرشح71.9283.4561.0716716641865055.05017016noالانثى1518/12/1991

احتٌاطnoغٌر مرشح80.6590.7464.602658728736453.62186109noالانثى1601/09/1992

ذكر1710/07/1989
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

23/7/2013آخر شهادة فً 
74.9786.6362.0127297133807553.3089108noغٌر مرشحnoاحتٌاط

احتٌاطnoغٌر مرشح72.3186.2959.9769089737745153.08383628noالانثى1826/06/1994

احتٌاطnoغٌر مرشح69.2885.5757.8014771542636053.06103401noالانثى1922/09/1993

مقبولnoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.383.4560.5451917335606052.88163421الانثى2003/06/1994

ذكر2101/01/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/1/2008شهادة فً 

70.1483.5559.5098653536805352.45690575noغٌر مرشحnoاحتٌاط

انثى2201/08/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/3/2008شهادة فً 

76.3986.3863.3149114427767152.42043801noغٌر مرشحnoاحتٌاط

احتٌاطnoغٌر مرشح65.1174.8459.7769655335735052.34387587noالذكر2320/06/1993

احتٌاطnoغٌر مرشح69.3486.657.3696420338835351.55874942noالانثى2418/09/1990

ذكر2529/01/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

3/11/2013شهادة فً 

71.46887.82558.5547312835776251.4883119noغٌر مرشحnoاحتٌاط

نور صباح محمد عبدالرحمن
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االسم

نور حمد عبد مهاوش

هاجر ٌاس خضٌر عباس

ضحى خمٌس خلف موسى

سمٌة ٌاسر فاضل ناجً

عمر خالد ذٌاب عبد

براء ثابت نعمان لطٌف

سجى رعد اسماعٌل خلٌل

عبدالستار رٌاض علً ستٌر

فاطمة غالب عطاهللا محمد

انفال خلٌل ابراهٌم حماد

وائل نافع سلٌمان دبٌس

زٌد خالد حامد عبود

اٌمن حسن محمد عبدهللا

عالء صبري عواد مطر

شهد عامر رٌحان حمٌد

هاله احمد عوده جوٌر

عمار هاشم نمر خلف

اصاله عبدالوهاب نون احمد

تسنٌم احمد رشٌد محمد

عبد القادر محمد عاٌد كبٌل

ضمٌاء انور جاسم مجول

معتز نجم عبدهللا خلٌفة

هدى عباس احمد صالح

عادل هاشم حرج عباس
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ذكر2621/11/1988

موظف فً وزارة التخطٌط 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/4/2015

احتٌاطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.9979.7656.1115922840745951.27811459

احتٌاطnoغٌر مرشح70.5986.6658.3756329334766351.06294305noالانثى2717/08/1989

احتٌاطnoغٌر مرشح71.8487.658.9645662131705050.57519635noالذكر2808/07/1991

ذكر2917/03/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

16/1/2006آخر شهادة فً 

احتٌاطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.9775.358.4692596331905250.22848174

احتٌاطnoغٌر مرشح68.63687.59656.3365880235785049.93561161noالانثى3003/12/1994

احتٌاطnoغٌر مرشح69.0183.4558.6006126428865349.42042885noالانثى3105/05/1993

احتٌاطnoغٌر مرشح70.0186.2958.0691937129765449.3484356noالانثى3221/09/1994

ذكر3301/01/1978

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

15/5/2007آخر شهادة فً 

احتٌاطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن55.6669.5153.9524046936736248.56668328

ذكر3420/08/1990

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

10/11/2013شهادة فً 

67.047189.42554.2496698833715947.87476892noغٌر مرشحnoاحتٌاط

احتٌاطnoغٌر مرشح66.8984.7256.1996010428805147.73972073noالانثى3515/04/1991

احتٌاطnoغٌر مرشح66.7974.8461.3193599711705146.22355198noالذكر3622/03/1993

احتٌاطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.4983.4553.9132429623765144.63927007الانثى3702/02/1995

ذكر3830/04/1968

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

25/6/2009آخر شهادة فً 

احتٌاطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن63.9588.252.2403344721905542.86823413

ذكر3907/05/1982

موظف فً وزارة االعمار 

واالسكان والبلدٌات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

1/8/2007فً 

احتٌاطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن51.8175.0647.4648900931835442.52542306

ذكر4030/10/1985

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/10/2013

غٌر مستوفً للشروطnoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن65.67989.85752.96615150705937.07630605

nonoتنحٌةnoدرجة التنافسً غٌر صحٌحة72.63287.659.6146217351الانثى4103/06/1991

وسن بشٌر فالح عطاهللا

خالد عبدالغنً سلمان علً

ساره واثق خاشع عبداللطٌف

انس شاكر محمد هزٌم

ابراهٌم عبد عبدهللا حمادي

هاجر علً حسٌن علً

سعدون جٌاد علً حسٌن

عمار عبدالحمٌد صالح عواد

عمر احمد عالء الدٌن طه

ساره خاشع شاكر عبدالرحمن

شٌماء احمد صالح نجٌب

عمر ذٌاب حمود شٌحان

اٌدن نجدت عبد الجبار عزت

رحمة صباح حسن خلف

طارق زٌاد كرٌم خلف

انفال حامد حماد عبد
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