
العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

بغداد جامعة

العلٌا الدراسات لسم

2018-2017 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

2المماعد عدد

النهائً المولفالمالحظاتالمولفاالمتٌازالمفاضلة درجةانكلٌزيحاسوبالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ممبولnoالخطة حسب مرشح75.5786.5362.5594363273605865.69160543noالانثى11/12/1987

انثى28/1/1991
 والمباشرة اخرى فً موظف

1/7/2013 فً شهادة آخر بعد
70.2479.0461.9931983871724864.69523887noالخطة حسب مرشحnoممبول

انثى315/4/1978

 الصحة وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

3/6/2008 فً شهادة

70.1381.3860.6204823172774564.03433761noمرشح غٌرnono

ممبولnoالخطة خارج مرشحمتضررٌن تعوٌض78.2982.7466.8833532856585763.61834729الانثى417/11/1994

nonoمرشح غٌر75.07286.94561.9401203157685160.45808421noالانثى58/6/1994

ذكر613/9/1982

 الرلابة دٌوان فً موظف

 آخر بعد والمباشرة المالٌة

31/10/2014 فً شهادة

83.3491.8366.2123276747564360.44862937noمرشح غٌرnono

انثى714/5/1989

 الرلابة دٌوان فً موظف

 آخر بعد والمباشرة المالٌة

9/5/2013 فً شهادة

70.01779.03261.8008640353725259.16060482noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر75.0984.0763.4317125648606358.80219879noالانثى821/5/1991

nonoمرشح غٌر81.58490.60865.4163072643737658.69141508noالذكر98/9/1994

انثى1019/6/1989

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

12/1/2014 فً شهادة آخر

80.6789.0865.4470240240864257.81291682noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر70.5683.8859.70008584536344.3357.69006009noالانثى1113/10/1990

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض76.7885.5464.074588542585657.45221195الانثى1217/3/1994

nonoمرشح غٌر65.1579.3757.329455455605656.63061878noالانثى1323/8/1990

انثى1418/11/1982

 الولف دٌوان فً موظف

 آخر بعد والمباشرة الشٌعً

20/8/2013 فً شهادة

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض70.49479.03262.2218905340544455.55532337

ذكر1521/3/1983

 محافظة مجلس فً موظف

 شهادة آخر بعد والمباشرة بغداد

21/11/2007 فً

73.23887.17360.3167728941714054.52174103noمرشح غٌرnono

انثى163/4/1985

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

5/3/2012 فً شهادة آخر

78.6889.7663.4979857433714054.34859002noمرشح غٌرnono

ممبولnoالخطة خارج مرشحسٌاسً سجٌن62.0179.9554.282987849555752.69809146الذكر1726/7/1970

انثى189/9/1982

 الداخلٌة وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

1/7/2008 فً شهادة

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض73.4982.2163.0690089426764451.94830626

nonoمرشح غٌر67.9578.1360.4727169529625651.03090186noالذكر1920/11/1993

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض70.14983.97959.3030485922555748.11213401الانثى207/1/1993

nonoمرشح غٌر76.58791.02661.2154995912775146.45084971noالانثى214/11/1990

العام المبول

االسم

دمحم احمد وهاب نبراس

خضٌر عباس خضٌر تبارن

سهٌل جالً صالح فلاير

جعفر اسماعٌل فاضل زهراء

حسٌن دمحم جاسم رسل

دروٌش عبدهللا حاتم عدي

حسٌن باصً كزار كوثر

\التمدٌم مكان ماجستٌر\الجنائً المانون\المانون كلٌة\بغداد جامعة\الجامعات المبول لناة\

زغٌر خلف كاظم سوزان

هللا عبد احمد علً سامر

فٌاض عبدهللا سهٌل هدى

علً عوٌد فاخر ناظم

مفٌش ولً بندر نهاد

فرحان احمد كوان ٌاسر

حسٌن كاظم علً رٌم

صٌاح جبار لاسم احمد

حسنة ابو راضً دمحم نجوان

جواد ظاهر عامر هبه

طه خلف عباس سحر

مهدي احمد حسن رؤى

كاظم محسن عالء عال

علً حسن فلح زٌنب
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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

بغداد جامعة

العلٌا الدراسات لسم

2018-2017 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

nonoمرشح غٌر68.11584.85457.1653375520725046.01573629noالانثى223/10/1994

انثى2321/4/1979

 االعمار وزارة فً موظف

 واالشغال والبلدٌات واالسكان

 آخر بعد والمباشرة العامة

30/10/2014 فً شهادة

68.2486.5156.5005271120734545.55036897noمرشح غٌرnono

ذكر249/3/1985

 العرالٌة النفط وزارة فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

22/10/2009

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض61.9486.1551.4339262928754244.4037484

انثى2525/10/1987

 االعمار وزارة فً موظف

 واالشغال والبلدٌات واالسكان

 آخر بعد والمباشرة العامة

9/8/2015 فً شهادة

65.4589.6852.8533563822815843.59734946noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض64.2392.6250.7314365122764242.11200556الذكر2623/6/1987

nonoتنحٌةمتضررٌن تعوٌضصحٌحة غٌر التنافسً درجة64.0787.17552.765420857670الذكر2714/12/1992

2المماعد عدد

النهائً المولفالمالحظاتالمولفاالمتٌازالمفاضلة درجةانكلٌزيحاسوبالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ممبولnoالخطة خارج مرشحالشهداء ذوي98.86no26714077.002الذكر120/1/1986

ممبولnoالخطة حسب مرشح78.03no61.3856473.011noالذكر25/8/1991

ممبولnoالخطة حسب مرشح73.4382.7952616467.001noالانثى324/5/1990

انثى43/1/1986

 العرالٌة النفط وزارة فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

24/6/2014

76.54no40.6695665.758الخطة خارج مرشح غٌرالشهداء ذويnono

nonoمرشح غٌر73.15no46.6624065.185noالانثى53/3/1989

ذكر615/9/1985

 التربٌة وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العرالٌة والتعلٌم

19/1/2016 فً شهادة آخر

82.26no20.3706063.672noمرشح غٌرnono

انثى71/10/1974

 التربٌة وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العرالٌة والتعلٌم

3/11/2013 فً شهادة آخر

73no38.6627062.68noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر74.85no18775457.795noالانثى827/3/1978

2المماعد عدد

النهائً المولفالمالحظاتالمولفاالمتٌازالمفاضلة درجةانكلٌزيحاسوبالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ممبولnoالخطة حسب مرشح88.5889.2871.7529749153764066.12708244noالذكر15/4/1992

ممبولnoالخطة حسب مرشح77.1482.7465.9009052563.6634665.21063367noالانثى21/1/1993

nonoمرشح غٌر75.5385.5463.0314361762.3806962.81200532noالانثى38/9/1994

محسن الصاحب عبد علً احمد

عزٌز حٌدر ابراهٌم حٌان

\التمدٌم مكان دكتوراه\الخاص المانون\المانون كلٌة\بغداد جامعة\الجامعات العام المبولالمبول لناة\

سعٌد دمحم مهدي صالح دمحم مٌنا

ابراهٌم سلمان عدنان صباح

دعٌم دمحم جاسم عمر

جاسم هادي لطٌف رغده

عبدالعزٌز صبحً غسان دمحم

خضٌر حمد كرٌم سهام

جاسم مناف متعب ٌمامه

\التمدٌم مكان ماجستٌر\الخاص المانون\المانون كلٌة\بغداد جامعة\الجامعات المبول لناة\

االسم

حاشوش حسان عامر ٌاسر

دمحم جاسم صبري سامح

خادم حمٌد مجٌد رشا

لاسم لٌصر الرحمن عبد ندى

دوٌح حسٌن علً صفا

العام المبول

االسم

حمد سعد عاٌد اسامة

عبدالصاحب حسن اٌاد نور

دمحم الحسٌن عبد غنً رسل
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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

بغداد جامعة

العلٌا الدراسات لسم

2018-2017 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

انثى43/4/1986

 المالٌة وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

5/5/2009 فً شهادة

ممبولnoالخطة خارج مرشحالشهداء ذوي85.6389.7669.1069206836.6755459.35484447

nonoمرشح غٌر68.2382.7458.2890687760.6504258.98234814noالانثى512/10/1987

nonoمرشح غٌر80.1386.4866.361130937.36849.66657.64279163noالانثى63/7/1977

nonoمرشح غٌر80.7285.7867.2305945430.6674756.24141618noالانثى727/11/1988

انثى815/7/1983

 العرالٌة النفط وزارة فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

31/3/2011

86.11989.17769.8151823423604555.77062764noمرشح غٌرnono

ذكر928/7/1988

 العرالٌة العدل وزارة فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

7/10/2012

72.684.7260.997025530.6715151.87791785noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر85.4897.5165.2014019120.6654651.82098134noالانثى1019/11/1991

nonoمرشح غٌر80.67184.27668.0289441712.3534451.31026092noالانثى1113/1/1990

nonoمرشح غٌر66.0882.2856.6755663626.3675847.56289645noالانثى1212/8/1991

ممبولnoالخطة خارج مرشحمتضررٌن تعوٌض61.5583.8852.0768180736.35856.6747.34377265الذكر131/7/1989

ذكر1424/7/1977

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

15/5/2007 فً شهادة آخر

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض56.474.8951.7552276726.6714044.20865937

ذكر1513/5/1979

 والمباشرة اخرى فً موظف

 فً شهادة آخر بعد

12/4/2005

65.36883.90555.2955784515.6614443.38690492noمرشح غٌرnono

nonoالخطة خارج مرشح غٌرالشهداء ذوي65.3390.2952.510371318754742.15725991الذكر1621/2/1993

nonoتنحٌةnoصحٌحة غٌر التنافسً درجة76.05892.12660.293834826345الذكر1716/9/1992

3المماعد عدد

النهائً المولفالمالحظاتالمولفاالمتٌازالمفاضلة درجةانكلٌزيحاسوبالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ممبولnoالخطة حسب مرشح85.1886.5370.5149237345.66564063.05844661noالانثى117/5/1992

ممبولnoالخطة حسب مرشح78.0385.5465.1177408254.66524961.98041858noالانثى230/3/1994

ممبولnoالخطة حسب مرشح72.4982.7461.9283979962577161.9498786noالانثى331/1/1994

nonoمرشح غٌر79.4483.5567.4003949747675961.28027648noالانثى429/4/1989

nonoمرشح غٌر80.4285.2767.2610924142756359.68276469noالذكر59/9/1992

انثى625/1/1981

 الكهرباء وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

18/6/2006 فً شهادة

74.93778.27466.6026354240.66746058.81984479noمرشح غٌرnono

ممبولnoالخطة خارج مرشحمتضررٌن تعوٌض72.483.2261.5991588644.666646.3256.5174112الذكر722/6/1991

ممبولnoالخطة خارج مرشحسٌاسً سجٌن81.7885.468.3255620623574854.72789344الذكر824/5/1959

ممبولnoالخطة خارج مرشحالشهداء ذوي72.9984.1561.6164839631735252.43153877الانثى913/11/1993

nonoمرشح غٌرسٌاسً سجٌن80.0392.6263.2109117925.33684051.84663825الذكر109/11/1971

nonoمرشح غٌر74.62289.43660.3736000931645551.56152007noالانثى1127/7/1994

nonoالخطة خارج مرشح غٌرالشهداء ذوي63.92385.35653.425686542.33605750.09698055الذكر121/6/1992

nonoمرشح غٌر74.6385.5462.280366518615448.99625655noالانثى1320/11/1994

nonoمرشح غٌر74.4686.5361.6405402816654347.94837819noالانثى1427/10/1993

علوان فرعون علً غفران

حسن عبدهللا سامً نادٌه

هاشم حمٌد حسن زٌنة

خلٌل عباس الخالك عبد حنان

شٌت ضٌاء فارس ابراهٌم

فرحان صالل صدام حوراء

حزم خندان الجبار عبد شذى

حسٌن فؤاد مشرق سٌف

\التمدٌم مكان ماجستٌر\الدولً المانون\المانون كلٌة\بغداد جامعة\الجامعات العام المبولالمبول لناة\

االسم

دلٌمً الرزاق عبد دمحم لمٌاء

عبدالحمٌد عمار احمد رسل

رجاء هالل دمحم سلٌمان

مطلن طعمه جلٌل جعفر

عبد جواد شعالن عمار

كاظم جواد مٌثم علً

دمحم لاسم فالح حسن

خلٌفة صحن خزعل سعد

مجول سلٌم جمال شمس

شذر مفتن خنجر مسلم

شكر محمود دمحم افاق

علً موسى حسٌن وادي

غالب حسن سعد مروه

زغٌر حاتم جلٌل دعاء

برغوث فانوس لاسم حوراء

بداي ابراهٌم خالد نور

جودت علً فارس علً

سلمان علً دمحم لماء

عباس جلوب سكر رنا

حسٌن دمحم كرٌم ساره
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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

بغداد جامعة

العلٌا الدراسات لسم

2018-2017 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض72.1892.4157.0992149124.33664447.26845044الذكر1521/8/1990

nonoمرشح غٌر70.37385.59158.7032966217594446.19230763noالانثى161/6/1994

انثى1712/6/1982

 الكهرباء وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

12/3/2006 فً شهادة

68.0788.3355.549142716.66505543.88239989noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر68.27192.12654.1208077716894842.68456544noالذكر1831/7/1992

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض64.25381.67655.3973261111.66644042.27612827الذكر1913/6/1992

nonoمرشح غٌر65.16693.48151.1467112210.33705138.90169785noالانثى2027/3/1991

nonoتنحٌةnoصحٌحة غٌر التنافسً درجة77.75284.27665.56738447175الذكر2120/11/1986

2المماعد عدد

النهائً المولفالمالحظاتالمولفاالمتٌازالمفاضلة درجةانكلٌزيحاسوبالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ممبولnoالخطة حسب مرشح74.279.0465.4882591176.666754268.84158138noالانثى11/1/1991

ممبولnoالخطة حسب مرشح9685.5477.0570493340.3336843.66666.03983453noالذكر231/5/1994

ذكر318/4/1989

 التربٌة وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العرالٌة والتعلٌم

23/1/2014 فً شهادة آخر

79.2482.9667.5679556460925165.29756895noمرشح غٌرnono

ذكر49/10/1975

 االعمار وزارة فً موظف

 واالشغال والبلدٌات واالسكان

 آخر بعد والمباشرة العامة

17/11/2008 فً شهادة

69.8378.0362.2031106669624064.24217746noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر76.90784.27664.8548054457834962.49836381noالانثى53/11/1991

انثى625/8/1983

 الرلابة دٌوان فً موظف

 آخر بعد والمباشرة المالٌة

5/2/2006 فً شهادة

81.9585.1668.6028123547.666825262.32176865noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر74.5484.0762.967104259.666604261.97677294noالانثى711/7/1991

nonoمرشح غٌر97.5197.5174.377531.333776061.46415noالانثى828/8/1991

nonoمرشح غٌر72.3682.2162.0992446259.6666162.3361.36927123noالانثى926/1/1983

انثى1021/1/1984

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

12/4/2011 فً شهادة آخر

ممبولnoالخطة خارج مرشحمتضررٌن تعوٌض68.8485.1657.6280366457724057.43962565

انثى1121/2/1983

 التربٌة وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العرالٌة والتعلٌم

15/2/2010 فً شهادة آخر

78.2985.1665.5389161637805456.97724131noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر77.41693.48160.7613448146805556.33294137noالذكر121/7/1978

nonoمرشح غٌر69.6885.5458.1494832850.6666558.6655.9044383noالانثى1327/12/1994

ذكر141/10/1976

 المالٌة وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

1/10/2013 فً شهادة

76.68787.37263.0570908437607355.23996359noمرشح غٌرnono

عبدهللا خلٌفه ابراهٌم علً

ناصر كرٌم حاتم تٌسٌر

علً حسٌن علً حسٌن

\التمدٌم مكان ماجستٌر\العام المانون\المانون كلٌة\بغداد جامعة\الجامعات المبول لناة\

جٌاد مسعف دهام دمحم

عباس بالر عبدالكرٌم ٌسر

محسن اسماعٌل خلٌف فاتن

عجٌل صبٌح زامل عباس

احمد عبدالرحٌم صادق هاجر

احمد ٌاسٌن دمحم رنا

نعٌس عبد عبداالمٌر نور

بالر االمٌر عبد منتظر سالً

علً حسن عدنان جنان

علً نعمة هللا عبد رغد

العام المبول

االسم

هللا عبد مجٌد سعٌد اٌالف

بالر علً حازم دمحم

حسن عباس خزعل دمحم

حمد عبٌد عبدالهادي مهند

شهاب حمٌد عمر دنٌا

فٌدي سلمان خضٌر عامر

عبدالحمزة جاسم رفعت سارة

خمٌس سبع احمد فراس

Time] Date]صفحة Page] من Pages]



العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

بغداد جامعة

العلٌا الدراسات لسم

2018-2017 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

ذكر1520/5/1982

 االتصاالت وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العرالٌة

23/12/2012 فً شهادة

ممبولnoالخطة خارج مرشحالخاصة واالحتٌاجات االعالة ذوي67.688.0955.2698490245.666694352.38869431

ذكر163/3/1979

 العرالٌة النفط وزارة فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

28/9/2008

68.676689.855855.3840454241.333654751.16873179noمرشح غٌرnono

nonoمرشح غٌر71.59685.59159.7234908931525551.10644362noالانثى1712/12/1994

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض70.381.960.4931929229584851.04523504الانثى181/1/1992

انثى1920/3/1977

 التخطٌط وزارة فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

5/3/2002

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض57.981.3850.0488510747664849.13419575

nonoمرشح غٌرمتضررٌن تعوٌض67.0992.7152.9552203138555648.46865422الذكر203/9/1978

ذكر211/9/1981

 والمباشرة اخرى فً موظف

 فً شهادة آخر بعد

19/10/2016

ممبولnoالخطة خارج مرشحالشهداء ذوي58.1592.6245.9292080522.666684838.95024564

nonoتنحٌةالخاصة واالحتٌاجات االعالة ذويبٌانات خطا61.1984.0751.6897921424.333nonoالذكر2214/9/1988

عباس خضٌر علً سارة

عباس فاضل صباح مرٌم

فضٌح جواد عباس سناء

كوٌطع شوٌش فرج عدي

دبٌس داهً كرٌم رزن

احمد ٌحٌى فاروق بشٌر

حسٌن الرزاق عبد لحطان الرسول عبد

سوٌد خمٌس صباح اسامه
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