
2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر120/2/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/6/2019

85.805no6078.0635---مرشح حسب الخطةnono

انثى209/09/1988

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/10/2017

85.5no5977.55---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---80.419no5472.4933الانثى311/08/1993

ذكر418/10/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/8/2019

78.166no5170.0162مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر520/6/1980

موظف فً دٌوان الوقف الشٌعً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/11/2016

82.416no4470.8912مرشح تدوٌر ذوي الشهداءتعوٌض متضررٌنnono

انثى615/1/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/7/2019

82.694no3568.3858مرشح تدوٌر ذوي الشهداء الحشدتعوٌض متضررٌنnono

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---78.608no4468.2256الانثى718/4/1982

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---79.666no3064.7662الانثى815/7/1991

ذكر910/06/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/9/2019

80.888no2263.2216مرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---79.19386.13365.769596645462.23871765الانثى119/7/1985

nonoغٌر مرشح---71.499580.822962.107078995660.27495529الذكر212/04/1991

انثى326/3/1976

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/10/1996

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---89.8689.8672.4653661.5255

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---81.8787.3367.341426494660.93899854الانثى402/09/1996

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---80.18487.24166.001456724960.90101971الانثى531/5/1983

انثى609/05/1988

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/1/2017

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---75.887.3762.328734123754.73011388

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---72.93787.24160.036269693452.22538878الانثى727/5/1996

فادٌه علً جعفر محسن

حنٌن علً سالم فرهود

االسم

سلوى صالح عبد االمٌر امٌن

علً عوده زامل وناس

اٌناس عبد الرزاق خلٌفه مبارك

روٌده راتب صالح مزبن

عذراء عبد الرحٌم اسلم اكرم

\مكان التقدٌم دكتوراه\التربٌة الفنٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عمر علً حمادي حمد

منال اسماعٌل سعد عجٌل

احمد خضر عبد الواحد مجٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التربٌة الفنٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

مروه عبد الواحد كمر تقً

ود ظافر نعمه موسى

احمد عٌدان محمود جامل

حسام حسٌن عباس جواد

امال نوري عبود جلوب

زٌنه سلٌم كمال سلٌم
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2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---75.63289.361.255144463152.17860112الانثى803/03/1992

ذكر914/5/1980

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/11/2012

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---73.64686.13361.162826443152.11397851

ذكر1014/6/1971

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/10/2003

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء66.285.9255.074208574552.051946

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌن70.02387.24157.637683383952.04637837الانثى1106/08/1988

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.71587.39156.493439164151.84540741الانثى1228/1/1998

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًسجٌن سٌاس69.6882.3359.737502733050.81625191ًالذكر1326/8/1976

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---67.83687.855.58997953449.11298565الانثى1415/10/1994

ذكر1502/06/1987

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/4/2017

nonoمرشح تدوٌر ذوي شهداء الحشدتعوٌض متضررٌن63.0285.5552.587261843948.51108328

انثى1610/08/1978

موظف فً محافبة بغداد 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/5/2001

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---69.36491.36455.301246922947.41087285

ذكر1723/9/1986

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/11/2011

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---70.2583.3559.704071691746.89285018

انثى1801/01/1970

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/11/1997

nonoغٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء62.2690.0750.127007332943.78890513

انثى1926/7/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

2/1/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء65.85787.39154.143759331943.60063153

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى116/7/1973

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/7/2019

nonoمرشح حسب الخطة---87.38883.9137082.1716

nonoغٌر مرشح---83.972no7180.0804الانثى222/4/1991

nonoغٌر مرشح---85.611no6780.0277الذكر317/6/1973

انثى417/11/1970

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

31/10/2013شهادة فً 

85.833no5576.5831--- منتسب وزارة التعلٌم العالً- مرشح خارج الخطةnono

ذكر513/7/1976

موظف فً وزارة الموارد المائٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/9/2018

nonoغٌر مرشح---83.13889.4115875.5966

nonoغٌر مرشح---80.444no6375.2108الذكر608/06/1994 بهاء طالب عبداالمٌر جاسم

االسم

ازل محمد سعٌد كاظم حمزة

مروة محمد قاسم حسن

عمار طه محمود نصٌف

منتهى عبد النبً حسن نجدي

مهند حمٌد ناجً فلٌح

ازهار صاحب حسن عابدٌن

ابتسام عزٌز عبدهللا حسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\داخلً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

فاطمه نزار علً عباس

فراس محمد جواد طاهر محمد حسٌن

فاطمه الزهراء مالك نعمه غالً

صالح حسن علوان عبد

هدٌر منٌر ٌوسف سلٌمان

حسن علً عبد الكرٌم حسن

شهد عدنان صاحب حمزه

محمد ولٌد جمٌل احمد

عبدالناصر عبداالله زكً احمد

شٌرٌن راشد فٌاض سلمان
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2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

انثى701/05/1982

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/11/2012شهادة فً 

nonoمنتسب وزارة التعلٌم العالً- غٌر مرشح ---84.2783.40340.571.139

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---80.833no4168.8831الذكر809/07/1990

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر113/12/1989

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/9/2016شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---91.740491.740472.93519579.55457

انثى218/8/1980

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

12/7/2016شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن94.360594.360573.5901257072.5130875

nonoغٌر مرشح---86.755394.17367.750488116667.22534168الانثى315/11/1997

nonoغٌر مرشح---81.29289.83465.568675366264.49807275الانثى428/9/1996

انثى527/11/1985

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

1/7/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---82.81587.6467.951011525463.76570807

nonoغٌر مرشح---75.247594.17358.763612766560.63452893الانثى625/10/1992

nonoغٌر مرشح---77.589294.17360.592334675759.51463427الانثى704/10/1996

nonoغٌر مرشح---70.77893.575155.513321466658.65932502الانثى819/12/1991

انثى901/03/1993

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/2/2017

nonoغٌر مرشح---75.12295.03758.303001765757.91210123

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---88.59789.83471.460757894062.02253052الانثى1012/01/1983

nonoتنحٌة---خطا بٌانات74.404194.17358.10496987الذكر1106/08/1994

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر105/05/1976

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/5/2018

86.944no7884.2608---مرشح حسب الخطةnono

ذكر211/12/1976

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/9/2019

80.05no7478.235---غٌر مرشحnono

باقر صاحب زكً حسٌن

عمر رشٌد صالح محمود

محمد عبد العزٌز مطلك خضر

\مكان التقدٌم دكتوراه\صناعً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

انسام غنً عبد الحسٌن محمد

زهراء نبٌل حمٌد قاسم

مارٌنا نصرت فرنسٌس جبو

دعاء ظاهر ابراهٌم عبدالكرٌم

هند حامد مرزوك جواد

طٌبه محمد كاظم صالح

القبول العام

االسم

هشام مالك انس طالب

اٌناس كاظم هواش عبد

زهراء حازم محمد كامل

مكارم صالح حسن صٌهود

شٌماء سامً احمد جمعة

احمد طالب جساس حزام

\مكان التقدٌم ماجستٌر\داخلً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---86.967794.17367.916359295263.1414515الانثى130/4/1995

nonoغٌر مرشح---84.32894.17365.854917935662.89844255الانثى214/6/1989

nonoغٌر مرشح---74.914993.57558.758059765056.13064183الانثى301/04/1996

nonoغٌر مرشح---71.98595.03755.868341925355.00783935الذكر408/03/1990

nonoغٌر مرشح---70.429994.17355.001367095053.50095696الانثى525/8/1997

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---79.243489.83463.916311183755.84141783الانثى605/06/1995

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---81.746194.17363.838614773755.78703034الانثى708/11/1994

ذكر820/4/1989

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/11/2013

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---70.68786.67958.446908924955.61283624

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---729456.297872344954.10851064الانثى929/6/1997

nonoتنحٌة---خطا بٌانات73.500393.575157.64850351الانثى1028/10/1993

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر107/04/1976

موظف فً مجلس النواب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/12/2018

nonoمرشح حسب الخطة---8388.5436978.8

انثى201/01/1980

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/9/2019

83.388no6577.8716---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح---81.361no5573.4527الانثى313/3/1988

ذكر404/06/1972

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/5/2018

84no4271.4ًمرشح خارج الخطة فرز ثانًسجٌن سٌاسnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى117/10/1997

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/2/2020

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن83.07394.17364.874841066364.31238874

nonoمرشح حسب الخطة---84.74794.17366.182130845763.42749159الذكر226/6/1996

nonoغٌر مرشح---73.577494.17357.459368645957.92155805الانثى321/7/1991

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---77.689394.17360.670506544856.86935458الذكر410/06/1997

nonoمرشح تدوٌر ذوي شهداء الحشدتعوٌض متضررٌن77.79395.03760.375993934555.76319575الانثى516/9/1991

مرٌم محمد غرٌب غالم

المجتبى حسٌن عبود راضً

دٌنا مصطفى محمد محمود

باقر باسم فٌصل عودة

رٌام محمد محمود صالح

حاتم كاطع لكن حسن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\طباعً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

القبول العامقناة القبول

االسم

اٌاس عباس ٌاسٌن صالح

امل ابراهٌم محسن كاظم

براء مهدي محسن سلمان

مرٌم كفاح كرٌم فرحان

مروة عبد الخالق حمود كرخً

اسامه عبدالحسٌن حمد محٌسن

ود نورالدٌن عبدهللا ابراهٌم

شهد زكً ٌحٌى عباس

\مكان التقدٌم دكتوراه\طباعً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

االسم

ملوك حمدي حشمت نصرهللا

نادٌه حسٌن علً احمد

دانٌه سلمان نور الدٌن سلمان

مصطفى محمد خلف ناصر

ٌاسمٌن طارق مجٌد حسن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\صناعً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---73.22593.575157.432577413851.60280419الانثى620/1/1992

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---72.740794.17356.805958033149.06417062الذكر705/12/1997

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء65.616894.17351.242635654348.76984495الذكر808/03/1993

nonoتنحٌة---خطا بٌانات81.413294.17363.5786406الانثى930/3/1991

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---73.977.82465.953926815261.76774877الذكر101/01/1978

ذكر213/4/1983

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/10/2011

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء78.1778.9769.035978543458.52518498

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---75.2284.0263.568151632150.79770614الذكر306/07/1985

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---65.95284.886855.335029224050.73452045الانثى410/02/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---77.82492.85361.363100472349.85417033الانثى511/04/1989

ذكر624/4/1975

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/3/2005

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌن65.70580.62957.171515353049.02006075

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًسجٌن سٌاس68.706684.886857.646192972447.55233508ًالذكر716/4/1966

انثى826/8/1974

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/1/2003شهادة فً 

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.90785.1857.674625091645.17223756

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى127/6/1972
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

30/9/2019آخر شهادة فً 
80.277no8381.0939---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح---77.58no5069.306الذكر202/12/1976

ذكر323/2/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/11/2013

70.8no5967.26---غٌر مرشحnono

ذكر422/10/1969

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/5/2014

74.183no5066.9281مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

انثى526/5/1981

موظف فً االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقً والمباشرة بعد 

15/6/2019آخر شهادة فً 

77.305no3965.8135مرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌنnono

كمال شناوي ذٌاب دوس

اسٌل كامل زٌدان خلف

القبول العامقناة القبول

االسم

عشتار حبٌب جاسم حسن

علً كرٌم عبد الحسن طارش

سلوان بهاء كاظم موسى

نورا جاسم حسن بندر

عبد االمٌر رسمً ٌاسر ٌونس

سمٌر علً حسٌن احمد

هدى اسماعٌل عبدالرضا جبر

\مكان التقدٌم دكتوراه\تلفزٌون\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العام

االسم

بشٌر عباس شنٌن كحامً

حٌدر كاظم سباهً صالح

علً عطٌة حمود كعٌد

طٌف محمد حدٌد حمود

علً هشام حكمت جمٌل

عبدهللا بشار جبر سلمان

رسل مهدي كاظم انصٌف

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الخط العربً والزخرفة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

امنه عامر سلمان كاظم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

انثى613/2/1987

موظف فً االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقً والمباشرة بعد 

19/6/2013آخر شهادة فً 

73no4865.5---ًغٌر مرشح فرز ثانnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---73.59382.84462.814864368770.07040505الذكر104/02/1995

nonoغٌر مرشح---76.76783.3365.253792486464.87765474الانثى220/12/1990

nonoغٌر مرشح---76.5981.6866.031682176164.52217752الانثى326/1/1993

nonoغٌر مرشح---77.9683.79766.007178425963.90502489الانثى412/09/1991

انثى525/11/1977

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/1/2011

nonoغٌر مرشح---72.7378.3564.596029045862.61722033

nonoغٌر مرشح---69.95983.3359.466829086460.82678036الذكر604/06/1994

nonoغٌر مرشح---66.37982.84456.657397876860.06017851الانثى705/04/1987

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة69.4185.64557.874421895055.51209532الانثى828/4/1991

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌن74.1281.6863.902184134758.83152889الانثى907/11/1992

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر128/6/1972

موظف فً االمانة العامة لمجلس 

الوزراء العراقً والمباشرة بعد 

6/9/2018آخر شهادة فً 

81.222no7378.7554---مرشح حسب الخطةnono

انثى219/5/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/5/2014

77.638no7376.2466---غٌر مرشحnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---80.8180.8170.20255966.84175الذكر121/7/1993

ذكر210/06/1980

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/11/2009

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن76.5582.0365.797258626866.45808104

االسم

بدر شوقً بدران جاسم

فرٌد شهاب احمد عران

االسم

عباس فاضل عبد مطر

اسٌا علً محمود حسون

\مكان التقدٌم ماجستٌر\سٌنما\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

اٌمان حسن علوان منصور

رضا خٌرهللا ناظم لفته

منه هللا حسٌن غفوري حمٌد

بٌمان كرٌم كاظم داخل

لبنى عرفان ضٌاء منٌر

\مكان التقدٌم دكتوراه\سٌنما\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

القبول العام

االسم

علً موفق اسكندر جمٌل

دعاء عاصم فرحان ذٌاب

زهراء عبد مزعل غنً

فاطمه عصام حمدون حسن

القبول العامقناة القبول

صابرٌن كامل زٌدان خلف

\مكان التقدٌم ماجستٌر\تلفزٌون\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

انثى322/1/1983

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/5/2015

nonoغٌر مرشح---70.9782.1660.932616857765.75283179

nonoغٌر مرشح---75.76783.3364.403768486263.68263794الانثى420/12/1990

nonoغٌر مرشح---81.484.7968.350943515163.14566046الذكر511/06/1991

nonoغٌر مرشح---74.57783.3363.392239926062.37456794الذكر605/09/1997

nonoغٌر مرشح---73.42283.3362.41046226061.68732354الذكر707/01/1996

nonoغٌر مرشح---71.25585.64559.412792565558.08895479الذكر814/10/1993

nonoمرشح الطالب االول---64.28275الٌوجدالٌوجد83.3383.33الذكر930/11/1995

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---80.19783.3368.16937484160.01856236الانثى1009/04/1994

انثى1115/12/1975

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/11/2009

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---80.3482.1668.977405063859.68418354

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---76.5683.8864.776623754257.94363662الذكر1224/11/1983

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---71.23980.63761.982400274356.28768019الانثى1330/11/1996

ذكر1424/5/1969

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/9/1996

nonoغٌر مرشح فرز ثانًتعوٌض متضررٌن71.5379.163.097417833755.26819248

ذكر1527/10/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/12/2005

nonoغٌر مرشح فرز ثانًتعوٌض متضررٌن67.9786.7456.172808974653.12096628

ذكر1601/01/1963

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/4/1995

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي شهداء الحشد74.1283.0663.148348182952.90384373

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---65.72585.64554.801849574852.7612947الذكر1728/6/1995

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---73.3483.3362.340760232852.03853216الذكر1827/10/1990

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---67.94583.3357.754880753751.52841652الذكر1925/3/1996

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.47583.3358.205393473250.34377543الانثى2018/4/1991

ذكر2120/4/1987

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/7/2016

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء61.1783.40551.96296343747.47407438

nonoتنحٌة---خطا بٌانات71.8483.3361.06572423الانثى2220/8/1996

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر105/03/1974

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

6/12/2015

88.97no5578.779---مرشح حسب الخطةnono

انثى212/04/1972

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/9/2019

82.638no6075.8466مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

القبول العامقناة القبول

االسم

حٌدر عبدالحسٌن مجهول تالً

نٌبال عبد الكرٌم نعمان عبد الكرٌم

علً مصطفى عصام محمود

نور الدٌن ناصر شاكر ناصر

سحر رافل عبدالجبار عبدالقادر

مالك عبد الحسٌن صالح جابر

لمى حاتم سلطان دهام

\مكان التقدٌم دكتوراه\خزف\الفنون التشكٌلٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

فراس محمد نجٌب عبدهللا احمد

سارة هاشم عبد الكرٌم امٌن

احمد خٌرهللا حسٌن داود

محمد فاضل نجم عبد

كرٌم حسن حمزه حسٌن

احمد خلٌل احمد برٌس

علً حمٌد حسن جمعة

حمزه كنعان هاشم غانم

حنٌن رٌاض اسماعٌل عناد

منال علً احمد دهش

اٌفان عماد سعد الدٌن محمد

براء عاصم فرحان ذٌاب

ٌسر حسن بخٌت جاسم

منتظر برٌر هاشم حٌدر

محمد علً طالب غضبان

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

ذكر318/6/1971

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

26/5/2005شهادة فً 

77.58no3364.206--- منتسب وزارة التعلٌم العالً- مرشح خارج الخطةnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى108/08/1986

موظف فً محافظة بغداد 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/4/2010

nonoمرشح حسب الخطة---84.2285.8270.122816365766.18597145

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن74.771687.71461.315286395559.42070047الذكر218/10/1996

انثى310/10/1975

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/12/2001

nonoغٌر مرشح---69.4486.6157.447749685255.81342478

ذكر407/12/1964

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

26/9/2005

nonoمرشح تدوٌر ذوي الشهداءتعوٌض متضررٌن79.3792.2462.8661344056.0062938

ذكر501/04/1975

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/11/2007

nonoمرشح تدوٌر ذوي الشهداء الحشدتعوٌض متضررٌن83.4388.967.781009562454.64670669

انثى628/1/1981

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/5/2016

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---72.5590.3858.273592063551.29151444

انثى718/6/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/12/2008

nonoغٌر مرشح فرز ثانًتعوٌض متضررٌن63.4988.7351.649576522042.15470357

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى118/10/1976

موظف فً محافظة بغداد 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/9/2018

78.583no5571.5081مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

ذكر228/10/1973

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

31/12/2012شهادة فً 

75.083no6271.1581---مرشح حسب الخطةnono

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---76.52no3564.064الذكر319/1/1984

انثى401/12/1974

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

20/2/2005شهادة فً 

75.67no2058.969--- منتسب وزارة التعلٌم العالً- مرشح خارج الخطةnono

عدي فاضل عبد الكرٌم سلمان

عمر مصطفى عباس محمد

صبا ٌوسف ٌعقوب محمد سالمة

\مكان التقدٌم دكتوراه\رسم\الفنون التشكٌلٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

اٌناس غازي عٌدان فٌروز

غٌث حٌدر محمد طاهر

زٌنب رسول سلمان غالم

ناصرالدٌن عباس محمد حسٌن

رٌاض صدام والً خفً

مٌاسه موفق عبد الكرٌم توفٌق

نغم عبدالقادر خلٌل سلمان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\خزف\الفنون التشكٌلٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

مروه رعد كرٌم اسماعٌل

مهند عبد الكاظم غانم عبد النبً

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر104/05/1976

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/7/2012

nonoمرشح حسب الخطة---89.790.5171.977535636770.48427494

انثى220/1/1983
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

14/6/2005آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشح---83.0389.2467.278118567469.29468299

انثى301/06/1981

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

22/11/2016

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن84.939588.775669.074315126567.85202058

انثى429/12/1987

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/4/2014

nonoغٌر مرشح---86.0690.1569.246558515464.67259096

ذكر527/11/1981

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/8/2011

nonoغٌر مرشح---76.9588.962.516465136763.86152559

ذكر625/12/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/12/2011

nonoمرشح تدوٌر ذوي الشهداءتعوٌض متضررٌن75.0888.960.99722165759.79805512

انثى726/2/1984

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

8/11/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---71.4285.8259.465347246059.62574307

ذكر807/01/1974

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/8/2012

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس71.6190.5157.461664735657.02316531ً

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---89.373589.373572.3433754162.9403625الانثى911/05/1990

ذكر1020/10/1976

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/4/2017

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---82.167688.775666.820156644760.87410965

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---76.615489.373562.016331614556.91143213الانثى1105/07/1993

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---71.716692.796756.57093364553.09965352الانثى1207/03/1994

انثى1323/12/1977

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/11/2013

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---72.5391.5357.753389334052.42737253

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---72.8887.71459.764109263552.33487648الانثى1401/02/1993

ذكر1523/11/1989

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

6/3/2017

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---77.3288.63562.947081292752.1629569

مروه عبد الكرٌم عصاد عٌسى

زٌنب حسٌن عمران عطٌه

هدٌل عادل مجٌد والً

سرور عادل جبار فهد

حسن مهدي كا ظم لفته

عالء مٌري عواد نعمة

وسام عبدالزهره حسن باجً

فرح عادل شكري سلمان

عادل عبد عطبان خنٌاب

جٌهان هادي عبد االمٌر شٌال

قاسم هٌشان جاسم جرو

القبول العام

االسم

حكمت صبار حردان زاهً

زٌنب عامر عبد الوهاب احمد

صفاء صالح رشٌد جوهر

استبرق شوكت كاظم خضٌر

\مكان التقدٌم ماجستٌر\رسم\الفنون التشكٌلٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر113/9/1980

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/2/2016

85.444no6980.5108---مرشح حسب الخطةnono

ذكر216/1/1987

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/2/2015

72.694no5065.8858---غٌر مرشحnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---78.709691.17562.841425236463.18899766الذكر101/01/1997

ذكر205/03/1987

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/9/2012

nonoغٌر مرشح---73.6185.1461.631299625058.14190974

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌن70.684.0359.658806384254.36116447الذكر308/07/1962

ذكر425/1/1986

موظف فً حكومة إقلٌم كردستان 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

8/1/2014

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---67.7884.0357.275834234553.59308396

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---67.58186.17556.106738253650.07471678الانثى508/07/1988

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---73.455191.17558.646253753050.05237762الذكر625/7/1997

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء82.694no6777.9858الذكر117/9/1990

ذكر225/3/1974

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/3/2014

76.8no4166.06---ًمرشح حسب الخطة فرز ثانnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---84.80487.10469.880739167471.11651741الذكر120/8/1993

nonoغٌر مرشح---69.32487.10457.12480977361.88736679الذكر223/3/1992

االسم

حمزه احمد غنً كاظم

حٌدر سالم مصطاح صكبان

محمد علً ابراهٌم محمد

عالء عبدهللا راضً حسٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\ادب ونقد\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

مثنى فاضل اسماعٌل مهنا

\مكان التقدٌم دكتوراه\ادب ونقد\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

االسم

علً سعد لطٌف حمد

ٌاسر قاسم عبدهللا هاشم

طالب غافل عبد شوٌش

شكو عمر كاكا رش سعٌد

لٌلى فارس ٌاسٌن عبد الرزاق

القبول العامقناة القبول

االسم

جرٌر عبدهللا حسٌن علً

عالء قحطان زغٌر نافل

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اخراج\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

\مكان التقدٌم دكتوراه\اخراج\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر105/05/1981

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/8/2020

82.111no5373.3777مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌنnono

nonoمرشح حسب الخطة---76.34no52.569.188الذكر207/10/1973

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء84.222no4371.8554الانثى312/01/1973

انثى416/8/1974

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/11/2014

78.388no4167.1716---ًغٌر مرشح فرز ثانnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى120/7/1989

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

13/3/2016

nonoمرشح خارج الخطة فرز ثانًذوي الشهداء68.90784.522757.98917244754.69242068

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---71.287886.303659.122544644253.98578125الانثى229/1/1980

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---86.7no7282.29الذكر110/12/1989

ذكر229/1/1982

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/9/2018

80.972no7077.6804---غٌر مرشحnono

ذكر307/01/1972

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/4/2012

77.522no7476.4654---غٌر مرشحnono

ذكر418/5/1974

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/9/2019

80.333no6776.3331---غٌر مرشحnono

ذكر506/01/1962

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

10/10/2016

83.75no5876.025مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnono

همام عبد الجبار تركً محسن

مرتضى حبٌب دشر عوده

علً مجٌد جاسم صالح

عقٌل رحٌم كرٌم سلٌم

ستار داخل صٌفً عبد

زٌنة شاكر ناصر حسٌن

\مكان التقدٌم دكتوراه\تمثٌل\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

\مكان التقدٌم ماجستٌر\تقنٌات\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

امال محمود عطٌه علً

القبول العام

االسم

خالد عباس شاٌع جابر

عقٌل عبد علً محمد مفٌرش

اٌناس عبد علً ناجً اٌوب

براء شكٌب كرم بهجت

\مكان التقدٌم دكتوراه\تقنٌات\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

ذكر608/11/1976

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/4/2013

77.588no6172.6116---غٌر مرشحnono

ذكر707/01/1967

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/9/2018

74.555no4766.2885مرشح خارج الخطة فرز ثانًتعوٌض متضررٌنnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---72.27478.0764.356446716163.3495127الذكر106/11/1992

nonoغٌر مرشح---80.36686.88566.339989385262.03799257الذكر206/12/1991

ذكر321/10/1974

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/3/2005

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن71.3485.8859.369699586761.65878971

ذكر424/7/1977

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/6/2006

nonoغٌر مرشح---68.9982.7258.948418766360.16389313

ذكر503/04/1983

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/10/2012

nonoمرشح تدوٌر ذوي شهداء الحشدتعوٌض متضررٌن73.1481.1663.344142435059.3408997

nonoغٌر مرشح---67.616584.522756.903143026057.83220011الذكر601/01/1987

ذكر712/01/1965

موظف فً رئاسة الوزراء 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/7/2012

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء67.5582.7857.68841815757.48189267

nonoغٌر مرشح---69.1286.4357.266115935355.98628115الذكر816/2/1983

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---77.333391.17561.742592894857.61981502الانثى928/1/1993

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---74.981591.17559.864925324956.60544772الذكر1023/12/1994

ذكر1130/12/1974

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

17/11/2015

nonoغٌر مرشح فرز ثانًتعوٌض متضررٌن66.2188.5153.955053384350.66853737

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---69.654391.17555.611710453850.32819732الانثى1226/8/1982

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.150791.17554.411242323347.98786962الذكر1321/2/1995

انثى1401/10/1979

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/4/2006

nonoتنحٌة---خطا بٌانات82.7282.7270.68

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت االسم

خطاب خلدون خزعل رحٌم

االء حسٌن علً سلمان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفنون الموسٌقٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

عبد الجلٌل صادق منخً جبر

عقٌل عالوي صالل مظلوم

سالً صالح عزت عزٌز

هشام ماجد رشٌد حمٌد

احمد عبدالرحمن كاظم شالل

ازهار كاظم قنبر فرحان

علً صالح عبد الحسن نعٌمة

شفان خضر رحٌم حسن

وجٌه مهدي جلود حبٌب

ٌاس خضٌر عبٌس جلوب

علً نجم عبد دروش

شوان جالل فارس عبدالرحمن

حاتم مهدي محمد علً

\مكان التقدٌم ماجستٌر\تمثٌل\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ٌحٌى ابراهٌم فلٌح حسٌن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

ذكر103/06/1985

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/11/2009

nonoمرشح حسب الخطة---82.1387.367.571446167971.00001231

ذكر213/4/1986

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---75.384.4663.402314718168.68162029

ذكر310/01/1968

موظف فً هٌئة الحشد الشعبً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/4/2018

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن77.51682.62966.285049935261.99953495

ذكر401/01/1968

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

29/11/2011

nonoمرشح تدوٌر ذوي الشهداءتعوٌض متضررٌن72.9992.0357.90304716660.33213297

ذكر523/1/1976

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/1/2005

nonoغٌر مرشح---65.7192.3751.996407656656.19748536

ذكر611/08/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/7/2013

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---81.7682.0570.263278493960.88429494

انثى725/7/1979

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/5/2014

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---65.182.0555.945932361142.46215265

صالح طالب جنزي شهٌب

نسرٌن محمد حسن مشاري

علً بدر الزم حمود

علً قاسم فاضل عباس

محمد حسٌن جبارة ونً

باسم غازي خضٌر عبٌد

زٌاد هادي عبدعلً حبٌب

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر122/12/1986

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

12/6/2019

85.888no6078.1216---مرشح حسب الخطةnono

انثى208/04/1981

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/8/2019

83.55no5875.885---غٌر مرشحnono

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---80.638no4369.3466الانثى326/3/1982

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر126/1/1992

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/4/2017

nonoمرشح حسب الخطة---79.6789.3164.520567975260.76439758

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---74.42987.3961.191641813854.23414926الذكر206/09/1992

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---69.0685.5557.627361194553.83915283الذكر305/05/1993

انثى405/02/1981

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/2/2005

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---69.5889.8656.11078013449.47754607

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---64.5989.3152.308064333848.01564503الانثى506/05/1991

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---66.985.5555.824941552646.87745909الانثى602/10/1991

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---57.58886.13347.826695944045.47868715الانثى701/01/1991

ذكر819/12/1975

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

18/7/2006

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---59.5688.1448.67715683845.47400976

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---59.9989.3148.582764813143.30793537الانثى902/02/1987

nonoتنحٌة---خطا بٌانات63.34587.24152.14085449الذكر1025/10/1992

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---74.941891.740459.579941639269.30595914الذكر130/8/1970

nonoغٌر مرشح---74.6990.2860.0382516360.9267757الانثى202/12/1987

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

احمد محمد جعفر حمودي محمد جواد

رؤى موسى كاظم حسٌن

اوطان حٌدر عبد الحسٌن حمد

همسه نصٌر هادي حسٌن

صادق والً سلمان صبر

شٌرٌن سعدي محمد حمودي

حسام فالح حسن علً

\مكان التقدٌم ماجستٌر\داخلً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

االسم

محمد علً حسٌن علً

شمام حمزه كاظم بدٌوي

علً حبٌب مصطفى علوان

شموس عبداالمٌر محمد صفر

سٌناء طالب جواد عباس

انمار عباس فاضل احمد

مروج جبار كاظم حسن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\التربٌة الفنٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

\مكان التقدٌم دكتوراه\التربٌة الفنٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

محمد عبدالحمٌد عبدالحسٌن محمد

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

انثى323/1/1980

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/9/2008

nonoغٌر مرشح---71.7188.98958.21899676058.75329769

nonoغٌر مرشح---70.505193.575155.299277756056.70949443الذكر408/09/1996

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---69.97495.03754.307582944952.71530806الذكر514/10/1988

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---59.997994.17346.854624573041.7982372الذكر123/7/1997

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر104/09/1993

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

22/12/2016آخر شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---87.274391.740469.384478356868.96913485

انثى204/02/1985

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/10/2012

nonoغٌر مرشح---76.53786.65663.295646795861.70695275

nonoغٌر مرشح---75.5694.360558.92793966761.34955772الانثى307/04/1994

انثى415/10/1976

موظف فً محافظة بغداد 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/6/2004

nonoغٌر مرشح---76.94588.54362.68688985861.28082286

ذكر508/08/1987

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/2/2017

nonoغٌر مرشح---72.5390.2858.301972756760.91138093

nonoغٌر مرشح---69.05393.575154.16035196958.61224633الانثى603/07/1974

انثى704/04/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/9/2016

nonoغٌر مرشح---72.81594.60556.687445365756.78121176

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---77.32594.360560.304432634054.21310284الذكر814/9/1992

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---62.83894.7348.876395393143.51347677الانثى923/10/1992

4عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---78.0378.0369.50754562.15525الذكر107/01/1954

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---76.183.964.376609064959.76362634الذكر224/9/1974

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

حسٌن علً عباس جدي

احمد علً حسٌن علوان

رقٌه كاظم احمد مرواح

هناء حسون حاشوش علً

محمد عالء عبد الحسٌن حمزه

لٌنا محمد عدنان حمودي

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الخط العربً والزخرفة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

االسم

محمد كرٌم سالم جونً

صبا ستار ماجد محمد

فاطمة رعد احمد رجب

لمى عبد الرزاق علً محمد امٌن

مازن رحٌم سالم مرٌوش

االسم

مرتضى سالم مرتضى محمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\طباعً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

احمد سعد غالب فٌاض

حٌدر كاظم جخٌور باشً

\مكان التقدٌم ماجستٌر\صناعً\التصمٌم\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

زٌنب هاشم علوان ناٌف

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---70.0978.9761.900111754456.53007823الذكر326/9/1985

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---67.45279.67659.191932182448.63435252الذكر403/04/1977

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---75.194no4566.1358الذكر113/1/1988

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة---76.383.3364.856831276163.69978189الانثى124/8/1994

nonoغٌر مرشح---70.11283.3359.596882766160.01781793الذكر203/04/1996

ذكر319/12/1986

موظف فً رئاسة جمهورٌة 

العراق والمباشرة بعد آخر شهادة 

11/3/2010فً 

nonoغٌر مرشح---68.6882.0359.032733155658.1229132

ذكر408/02/1982

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/4/2006

nonoغٌر مرشح---65.177.9458.037894535256.22652617

ذكر514/1/1978

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/1/2009

nonoغٌر مرشح---59.686.7449.255545317055.47888172

nonoغٌر مرشح---66.83786.74755.233348825254.26334417الذكر624/2/1973

ذكر730/7/1980
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

6/12/2013آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشح فرز ثانً---70.6382.0360.708822694656.29617588

انثى804/11/1981

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

2/2/2005

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.6182.1658.906394842548.73447639

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---61.684.1152.018713592644.21309951الذكر921/1/1968

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر129/7/1967

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/11/2014

76.72no4567.204---ًمرشح حسب الخطة فرز ثانnono

النفقة الخاصة

االسم

سعد ناظم عٌسى جالب

زٌد غازي عباس محسن

هدى علً والً سرحان

طالب محسن عبٌد خلٌف

\مكان التقدٌم دكتوراه\سٌنما\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

نادٌن علً حسٌن علً

حسٌن عالء رضا حسٌن

مصطفى هادي حمزة كاظم

نظٌر سامً مجبل ماهود

عمر خلٌل ابراهٌم مخٌلف

فراس عدنان محمد كشكول

حسام عباس جلوب عباس

\مكان التقدٌم ماجستٌر\تلفزٌون\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

احمد غانم خٌرهللا سعٌد

\مكان التقدٌم دكتوراه\تلفزٌون\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

سٌف محمد مزعل حسن

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر107/11/1990

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/3/2017

nonoمرشح حسب الخطة---75.3481.6864.954000985762.56780069

ذكر201/08/1980
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

1/6/2008آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشح---66.1282.1656.768558915656.53799124

ذكر318/9/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

11/10/2009

nonoغٌر مرشح---61.8278.2554.956597445655.26961821

ذكر424/8/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/2/2008

nonoغٌر مرشح---63.0783.0653.734030225052.61382115

ذكر509/05/1977

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

21/2/2006

nonoغٌر مرشح---62.0583.3552.735055495051.91453884

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---72.51783.3361.641190483754.24883333الانثى615/8/1992

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---67.284.1656.723954374854.10676806الذكر725/7/1982

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---63.66585.64553.084210774249.75894754الذكر814/10/1994

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.59585.64557.194870612346.93640943الذكر906/07/1991

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---56.4687.2246.481429723442.7370008الذكر1007/06/1983

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---56.0187.2246.110961362339.17767295الذكر1117/8/1986

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---56.2887.2246.333242381837.83326966الذكر1230/9/1986

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى129/2/1976

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

19/11/2005

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---74.7690.1960.135836574655.8950856

ذكر213/10/1979

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

7/11/2005

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---76.1590.3861.165183123352.71562818

انثى321/8/1984

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/2/2013

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---71.6687.858.723656043752.20655923

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

النفقة الخاصة

االسم

ورقاء فٌصل محمد مسلط

مهند خالد عبد الحافظ مهدي

مها عزٌز هوٌدي علوان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\رسم\الفنون التشكٌلٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

ٌاسر عبد هللا شوٌع حسٌن

\مكان التقدٌم ماجستٌر\خزف\الفنون التشكٌلٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

دنٌا عادل صادق جاسم

حسنٌن هانً عمران عٌسى

خلدون شهٌد عبد زٌد جمعه

اٌاد احمد عبدالحسٌن دروٌش

اثٌر عبدالحسٌن مؤنس فرج

حٌدر عباس كرٌم بدن

االسم

ٌوسف عبدهللا مرزوك بشٌر

سفٌان فؤاد رزوقً مكاوي

سٌف الدٌن بدر عبدالحسن عبدالواحد

عباس محمد محمدعلً عبدعلً

شهاب احمد علً عبد المجٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\سٌنما\السٌنما والتلفزٌون\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

Time] Date] صفحةPage]  منPages]
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ذكر113/11/1976

موظف فً وزارة الثقافة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/1/2003

nonoمرشح حسب الخطة---76.0690.1961.181537316261.42707612

انثى229/6/1983

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

23/11/2011

nonoغٌر مرشح---74.8790.3860.137061856260.69594329

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---76.08186.84162.825019643554.47751375الانثى301/01/1996

انثى431/8/1984

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

9/8/2016

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---71.406588.775658.069038344052.64832684

nonoغٌر مرشح فرز ثانً---69.295587.71456.824695853750.87728709الانثى506/09/1975

nonoتنحٌة---خطا بٌانات63.75783.36954.17708421الانثى619/6/1990

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---84.21686.88569.518061693960.36264318الذكر122/7/1994

ذكر211/09/1987
موظف فً اخرى والمباشرة بعد 

1/4/2008آخر شهادة فً 
nonoغٌر مرشح فرز ثانً---68.9384.0358.247613653049.77332955

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر121/1/1986

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/12/2018

nonoمرشح حسب الخطة---86.11182.786178.5777

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثانً---70.277no3559.6939الانثى109/04/1991

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت االسم

االسم

رؤى حامد كامل صافً

\مكان التقدٌم دكتوراه\تمثٌل\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصة

االسم

احمد عدنان محمد اسماعٌل

\مكان التقدٌم دكتوراه\تقنٌات\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

االن هٌوا صابر كاكو

علً عبد الكرٌم رحٌمة مهر

\مكان التقدٌم دكتوراه\ادب ونقد\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

وسن ٌونس جاسم محمد

حوراء علً اموري رشٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\اخراج\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

انس عبد الكرٌم محمود حسٌن

اٌناس سامً عبد الحمٌد نوري

ازل رحٌم سلمان طعمه

رشا ناجً كاظم علوي
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2021-2020للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة بغدادقسم الدراسات العلٌا 

ذكر113/8/1972

موظف فً وزارة التربٌة العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

3/10/2018

80.388no5572.7716---مرشح حسب الخطةnono

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/07/1979

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/7/2007

nonoمرشح حسب الخطة---69.1285.3157.791077255757.55375407

nonoغٌر مرشح---64.9982.1255.817641265455.27234888الذكر204/05/1980

nonoتنحٌة---خطا بٌانات64.6789.7852.18331644الذكر307/10/1967

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoتنحٌة---خطا بٌانات66.3292.0352.61172878الذكر107/11/1977

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

حٌدر مجٌد شافً سنٌد

االسم

صفاء كاظم جاسم عسكر

بشار فاضل عباس علً

قٌس خٌرهللا دبٌش كاطع

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفنون الموسٌقٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات \

سمٌر اغا حٌدر كمر

\مكان التقدٌم ماجستٌر\تمثٌل\الفنون المسرحٌة\كلٌة الفنون الجمٌلة\جامعة بغداد\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\
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