
2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---80.11no8782.177الانبى130/10/1981

ذكر21/1/1975

ي وزارة 
 
موظف ف

الثقافة العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

1/11/2020

82.25no5975.275رين مرشح خارج الخطةتعويض متض 

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---75.04484.73763.041538618168.42907703الانبى130/12/1985

ذكر213/1/1989

ي وزارة 
 
موظف ف

الثقافة العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
6/8/2013شهادة ف

رين61.9993.0348.81470956653.97029665 مرشح خارج الخطةتعويض متض 

رين69.688.856.589189191744.71243243الذكر323/1/1982 ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر11/7/1991

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

8/12/2016

84.38no7284.666---مرشح حسب الخطة

\مكان التقديم ماجستتر\اسالمي\االثار\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

هبه منذر مخلف صالح

القبول العامقناة القبول

االسم

ختام مهدي عبد االمتر عبود

فالح غضوي نومان مطرب

\مكان التقديم دكتوراه\اسالمي\االثار\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العام

االسم

حسير  محمد رضا كريم

\مكان التقديم دكتوراه\قديم\االثار\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

حسير  غضبان ابراهيم مدب

وسام سعدي مصطف  محمد
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2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ي---78.755580.751368.453105423056.91717379الذكر126/2/1996
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

رين68.4721488.9092655.624788961142.23735228الانبى28/1/1997 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

رين69.3856988.909256.36695693841.85686985الانبى321/2/1997 ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر124/8/1980

ي وزارة 
 
موظف ف

العدل العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

16/9/2019

80.3no5572.71---مرشح حسب الخطة

ذكر21/11/1971

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

25/7/2019

76.333no3463.6331يسجير  سياسي
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---86.66386.66371.665755967.866025الانبى14/2/1995

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---74.88890.92459.903646218366.83255235الانبى131/12/1988

مرشح حسب الخطة---68.09387.93355.741933546558.51935348الانبى27/4/1991

محمد فرحان عليوي سويعل

القبول العامقناة القبول

االسم

رندا عبدهلل كامل حسير 

سالم رياض حبيب جت 

\مكان التقديم ماجستتر\اجتماع\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

ايه حاتم حسير  عبدهللا
ضىح سعدي عبعوب حسير 

\مكان التقديم ماجستتر\قديم\االثار\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العامقناة القبول

االسم

محمد حكمت سهيل كيطان

\مكان التقديم دكتوراه\اجتماع\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العامقناة القبول

االسم

\مكان التقديم ي\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات
دبلوم عال\السالم وتحويل الضاع المهب  القبول العامقناة القبول\

االسم

لينا ياقو يوخنا انويا

نور عطاهلل علي كزار
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2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

رين7684.886372.1الذكر125/6/1983 مرشح خارج الخطةتعويض متض 

مرشح حسب الخطة---76.22no5770.454الانبى229/3/1990

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ي---84.01390.65967.337866533958.83650657الانبى12/3/1995
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---82.5282.9846878.164الانبى114/6/1990

رين81.946777.458موظف رئاسة الوزاء2 مرشح خارج الخطة تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 

ذكر31/7/1975

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

30/12/2013

77.11no6774.077رين مرشح خارج الخطة تعويض متض 

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

انبى112/3/1985

ي محافظة 
 
موظف ف

ة بعد  بغداد والمباشر

ي 
 
آخر شهادة ف

2/12/2012

رين76.881.9666.052122995462.43648609 مرشح خارج الخطةتعويض متض 

ي---68.1191.454.286799784050.00075985الانبى226/3/1983
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

\مكان التقديم ي\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات وبولوج  دكتوراه\انتى القبول العامقناة القبول\

االسم

مهدي جبار عكلة محمد

مريم عباس خضتر نارص

\مكان التقديم دكتوراه\خدمة اجتماعية\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

\مكان التقديم ي\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات وبولوج  ماجستتر\انتى قناة القبول\

نعمه جميل عبد فرحان

\مكان التقديم ماجستتر\خدمة اجتماعية\االجتماع\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العام

االسم

عائشة نصيف كريم محمد

القبول العامقناة القبول

االسم

القبول العام

االسم

ي
االء جواد حنير  بدليف 

تبارك ثائر يىحي محمد

عروبه حسن محمد عبد

اس عبدهللا جبار عباس نت 
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2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

ذكر37/4/1962

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

12/12/2004

رين61.287.350.351546393946.94608247 ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---83.87no6879.109الانبى11/11/1972

ذكر21/7/1960

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

11/11/2020

86.89no5376.723رين مرشح خارج الخطةتعويض متض 

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---83.385.169.767420686468.03719448الانبى119/6/1990

انبى225/5/1986

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
3/3/2014شهادة ف

يذوي الشهداء67.2993.8152.687546373146.18128246
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر11/4/1978

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

4/11/2020

83.51no5274.057---مرشح حسب الخطة

شاكر حميد حسير  مرير

\مكان التقديم دكتوراه\اسالمي\التاري    خ\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العام

القبول العامقناة القبول

االسم

ازهار صبار داود شهاب

حليم نعمه احمد نارص

االسم

 علي
عباس خميس حسير 

اسيل جبار حسن علي

\مكان التقديم ماجستتر\اسالمي\التاري    خ\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ايناس محسن صالح احمد

\مكان التقديم دكتوراه\حديث\التاري    خ\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\
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2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

ذكر26/1/1981

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

11/10/2020

84.71no4572.797رين يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

انبى32/1/1982

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

14/12/2020

77.99no2562.093رين ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---89.425389.425372.3563257378.5494275الانبى126/6/1996

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---82.63no5072.841الانبى114/2/1985

رين77.94no5972.258الذكر229/2/1992 مرشح خارج الخطةتعويض متض 

رين75.611no4365.8277الانبى32/5/1990 ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---84.171589.425368.105339435363.5737376الانبى127/11/1995

رين64.721489.425352.367760052744.75743204الذكر21/1/1996 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

ذكر313/4/1986

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

12/2/2014

رين63.4794.3849.492208622542.14454604 ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

نزار طاهر حسير  مهيدي

يان هدى عبد الفتاح محمد شر

\مكان التقديم ماجستتر\حديث\التاري    خ\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

سيف محمد عدنان عبد علي

ي جت 
حسير  محمد راض 

رشا سمتر منصور احمد

\مكان التقديم دكتوراه\قديم\التاري    خ\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

رسل فيصل فرهود سلماان

االسم

رقيه سالم صاحب سالم

حيدر حميدي موس عكوب

القبول العامقناة القبول

االسم

اصالة عادل محمد عالوي

\مكان التقديم ماجستتر\قديم\التاري    خ\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \
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2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر15/8/1966

ي وزارة 
 
موظف ف

الداخلية العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

26/11/2020

84.16no50.574.062مرشح خارج الخطةذوي الشهداء

انبى219/2/1982

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

16/11/2020

89.27no3974.189---ي
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ي---87.222no31.570.5054الانبى328/12/1995
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---79.63180.56769.326867015364.42880691الانبى114/11/1998

ي---82.785.8768.8291865641.560.63043059الانبى223/2/1986
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ذكر326/10/1968

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

27/3/1993

رين78.9790.3663.4399324948.558.95795274 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

ي---76.16580.56766.309362254158.71655358الانبى41/1/1997
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

يذوي الشهداء68.0683.7457.6526880845.554.00688166الانبى526/2/1993
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

رين69.7780.56760.741865752951.21930602الانبى610/8/1997 ي تدوير مقعد ذوي شهداء الحشدتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

القبول العامقناة القبول

االسم

مريم علي رحيم حسن

\مكان التقديم دكتوراه\الجغرافية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

رسل كريم عباس علي

هدى عبد الرضا عبد جليو

ماجد كاظم جواد عيس

بيداء علي وحيد شغيت

االسم

عبد هللا جليل عبد هللا مصاوي

غصون صباح جياد غياض

فاطمة نبيل نور جاسم

\مكان التقديم ماجستتر\الجغرافية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العامقناة القبول

هدى مهدي عبيد علي

االسم

\مكان التقديم دكتوراه\الفلسفة\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

ذكر130/8/1979

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

19/5/2019

87.72no6181.704---مرشح حسب الخطة

مرشح حسب الخطة---84.91no5275.037الذكر214/5/1993

ذكر35/12/1984

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

12/12/2019

مرشح حسب الخطة---7893.095470.8

يذوي الشهداء88.44no4475.108الانبى431/12/1977
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

انبى114/11/1994

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

18/12/2018

مرشح حسب الخطة---89.6489.6472.416369.587

مرشح حسب الخطة---83.25985.68769.397965665966.27857596الانبى21/4/1998

مرشح حسب الخطة---86.002993.815267.337060695864.53594248الانبى317/10/1995

رين78.827285.68765.703975774860.39278304الانبى44/2/1999 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

انبى530/11/1980

ي رئاسة 
 
موظف ف

ة  الوزراء والمباشر

ي 
 
بعد آخر شهادة ف

2/10/2011

يذوي الشهداء66.38586.44954.991720163649.29420411
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

رين63.02979.11155.593050332245.51513523الانبى620/9/1978 ي تدوير مقعد ذوي شهداء الحشدتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

نيسم شاكر داخل كطفان

حنير  سمتر محمد عبد هللا

ي اسماعيل خميس
انسام حفر

ايات يحبر محسن فرحان

زهراء محمد جاسم صالح

\مكان التقديم ماجستتر\الفلسفة\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

مثب  ياسير  صالح طه

محمدحسن فيصل عزيز كاظم

احمد مزهر عذاب صبح

ندى عبد الرحيم مكطوف خشجوري

القبول العامقناة القبول

االسم

هناء جبار غزاي سيد

\مكان التقديم ية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات دكتوراه\ادب\اللغة االنكلتر  \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

ذكر15/1/1983

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

31/7/2012

82.033no5178.7231---مرشح حسب الخطة

انبى22/1/1979

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

1/11/2011

80.68no5675.276رين مرشح خارج الخطةتعويض متض 

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---89.7789.7772.44256269.30975الانبى118/1/1986

مرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة68.89594.612153.632940795854.94305855الذكر21/7/1998

رين73.6288.2660.111322232950.77792556الذكر327/5/1987 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

انبى411/8/1965

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

17/3/1993

رين63.5388.251.897239234248.92806746 ي تدوير مقعد ذوي شهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

رين63.452994.612149.396409442542.07748661الانبى529/6/1996 ي تدوير مقعد ذوي شهداء الحشدتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر123/9/1987

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

27/11/2017

مرشح حسب الخطة---81.3385.35874.331

خالد قيس عبد مصطف 

زينب ليث عبد الجبار علي

\مكان التقديم ية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات ماجستتر\ادب\اللغة االنكلتر  القبول العامقناة القبول\

االسم

ساره مثب  حمود عبيد

لطيف فؤاد محمد جعفر

فاطمه جياد ضاجي محمد

علياء جعفر صادق علي
علي ليث عزيز حسير 

\مكان التقديم ية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات دكتوراه\لغة\اللغة االنكلتر  القبول العامقناة القبول\

االسم

صالح هادي شكر عبدهللا

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

انبى25/11/1972

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

11/4/2009

78.86no4374.102يذوي الشهداء
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

رين83.866no4371.6062الانبى319/8/1994 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

انبى41/7/1972

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

15/4/2017

75.972no3563.6804يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

1عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---78.849194.612161.381945165057.96736161الذكر16/9/1997

رين66.3684.9455.652867913449.15700753الانبى226/1/1995 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة74.989.660.5218751948.0653125الانبى329/9/1993
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

ذكر417/9/1961

ي وزارة 
 
موظف ف

المالية العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
7/4/2002شهادة ف

رين61.3388.7749.876828043846.31377963 ي تدوير مقعد ذوي شهداء الحشدتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر113/2/1988

ي اخرى 
 
موظف ف

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

26/1/2017

82no9285---مرشح حسب الخطة

مرشح حسب الخطة---81.8891.045774.416الذكر22/4/1994

انبى32/1/1991

ي وزارة 
 
موظف ف

ة  الشباب والمباشر

ي 
 
بعد آخر شهادة ف

26/2/2020

78.22no4267.354رين يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

سوسن عبد المنعم قاسم خلف

\مكان التقديم ية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات ماجستتر\لغة\اللغة االنكلتر  \

رغد حكيم مظهر خلف

علي طه حسير  حجارة

محمود محمد عالوي جواد

شى سالم عدنان حسير 

احالم عبد فياض جاسم

القبول العامقناة القبول

االسم

ي
زهراء خلف كزار شمىح 

 علي اسود علي
حنير 

حسن علي حمادي علو

\مكان التقديم دكتوراه\ادب\اللغة العربية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العامقناة القبول

االسم

ن عبيد عباس محمد حسي 

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

يسجير  سياسي83.11no2766.277الذكر420/5/1965
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

3عدد المقاعد
مكان التقديم

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---83.5688.8567.913072597068.53915082الذكر129/11/1997

مرشح حسب الخطة---76.6888.8562.321378735158.92496511الانبى22/5/1998

ي---81.0188.8565.840569782954.78839885الانبى35/3/1998
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

2عدد المقاعد
مكان التقديم

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---75.6684.56973.662الذكر17/4/1972

ذكر26/2/1979

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

27/11/2008

78.72no4171.404---ي
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ذكر310/5/1979

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

12/9/2019

77.29no3664.903يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

انبى120/12/1976

ي ديوان 
 
موظف ف

ي 
الوقف السب 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
1/6/2011شهادة ف

رين74.3484.562.573165685861.20121598 مرشح خارج الخطةتعويض متض 

ي---88.8588.8572.21253567.04875الذكر130/9/1992
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ي---81.0283.0369.044594124160.63121589الذكر29/6/1995
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ي---81.288.8565.994991563556.69649409الانبى323/5/1997
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

نور الهدى عالء حسير  جت 

ايمان احمد عبد الحسير  بدر

فالح عبد الحسن ماهور شوزي

\ ماجستتر\ادب\اللغة العربية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات القبول العام\

االسم

احمد حميد مستر شي    ح

قناة القبول

القبول العام

القبول العام

االسم

قاسم علي حسير  جعباوي

 علي حسير  حسن
حسير 

احمد جبار ياسير  موس

\ دكتوراه\لغة\اللغة العربية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

\ ماجستتر\لغة\اللغة العربية\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

االسم

ميساء بهجت يعقوب انطون

عدنان منذر نعمان رشيد

 علي عبد سالم
حسير 

سنار ثامر علي محمود

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2022-2021للعام الدراسي   ي للدراسات العليا 
 
شيح النهائ نتائج التر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

4
ي ديوان 

 
موظفة ف

ي
الوقف السب 

رين48.946663544.76266 ي تدوير مقعد ذوي الشهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

رين58.1991.0646.498960582439.7492724الانبى59/10/1978 ي تدوير مقعد ذوي الشهداء الحشدتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

مرشح حسب الخطة---74.62491.14459.593417715758.8153924الانبى117/7/1998

مرشح حسب الخطة---66.3894.2551.809854116555.76689788الانبى124/4/1986

ي---67.9779.9259.516273774956.36139164الانبى227/4/1984
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

3

3عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليد المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ذكر14/9/1983مكان التقديم

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

29/11/2011

82.36no6382.552---مرشح حسب الخطة

ي---86.13no4974.991الذكر121/9/1977
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ذكر21/2/1984

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

11/8/2020

84.111no4574.3777---ي
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

انبى323/9/1982

ي وزارة 
 
موظف ف

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

26/6/2016

81.48no2468.236يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

رين77.666no2361.2662الانبى426/5/1988 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

رين73no3160.4الانبى526/3/1994 ي تدوير مقعد ذوي شهداءتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

6

3عدد المقاعد

نور عبد الرحمن كريم حمود

وق عجيل رجا عبدهللا شر

فيحاء تركان نصيف جاسم

\ ماجستتر\علم النفس الشخصية\علم النفس\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

االسم

القبول العامقناة القبول

مب  احمد مزهر عطية

جنات حسير  حنون حسون

صفاء حسير  حميد مشهور

انتصار حميد عواد ماجود

ايه عالء حسير  محمد

\ ماجستتر\علم النفس\علم النفس\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العامقناة القبول

االسم

علي عبد الرحيم صالح محسن

رياض محمود عوده حميد

احمد عدنان منكر حسن

\ دكتوراه\علم النفس\علم النفس\كلية االداب\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العامقناة القبول
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قسم الدراسات العليا

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت المعدل النسب 
يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسي

 
الموقف النهائ

ي---82.185.3568.621074994962.73475249الانبى116/8/1997
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

انبى225/5/1989

ي وزارة 
 
موظف ف

الصحة العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

20/12/2011

ي---90.390.372.5752959.5025
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ي---77.568384.811865.121737624157.88521633الانبى35/1/1996
 
مرشح حسب الخطة فرز ثائ

رين79.6980.3969.487122472255.24098573الانبى421/8/1985 يتعويض متض 
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

انبى531/8/1983

ي وزارة 
 
موظف ف

الصحة العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

12/10/2020

رين73.4485.7461.187151853051.8310063 ي تدوير مقعد ذوي شهداءتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

انبى66/3/1983

ي وزارة 
 
موظف ف

الصحة العراقية 

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
شهادة ف

31/1/2008

رين81.5196.9462.418968951748.79327826 ي تدوير مقعد ذوي شهداء الحشدتعويض متض 
 
 مرشح فرز ثائ

ذكر710/3/1982

ي وزارة 
 
موظف ف

بية العراقية  التر

ة بعد آخر  والمباشر

ي 
 
2/5/2005شهادة ف

يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة60.02680.63652.226848232644.35879376
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ

نور فاضل عباس علي

فاضل اسود شطب حسير 

منتىه خميس عبد علي

رشا ياس خض  ابراهيم

االسم

ساره خالد سهيل نجم

ار سامح سعيد سارة ش 

ق محمد سلوم محمد استت 
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ي تدوير مقعد ذوي شهداء الحشد
 
مرشح خارج الخطة فرز ثائ
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