
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

3عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر107/01/1975
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٠/٦/٢٠٠٧

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.44818985.808

مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.52no6679.664الذكر211/20/1989
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.305no6777.7135الذكر301/03/1991
مرشح توسعةnonoغیر مرشح---80.116no6374.9812الانثى403/17/1992

انثى506/01/1991
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١١/٧/٢٠١٨

79.972no5973.6804مرشح خارج الخطةتعویض متضررینnoمقبول

مرشح توسعةnonoغیر مرشح---81.25no5473.075الذكر605/10/1993
مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة81.77no5272.839الذكر706/19/1987

انثى808/15/1989
موظف في وزارة النقل العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٩/١٢/٢٠١٦
76.526no6472.7682---غیر مرشحnono

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيسجین سیاسي84.77no3569.839الذكر906/24/1972
nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.944no4268.5608الانثى1007/10/1987
nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.172no4667.1204الانثى1108/17/1987
nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.273no4665.7911الذكر1201/12/1975

3عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر101/01/1992
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٣١/١/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---90.8690.8672.7155467.1005

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.0185.6970.022222255465.21555558الانثى202/26/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.589.8765.718273625662.80279153الانثى310/18/1995
مرشح توسعةnonoغیر مرشح---77.7485.6964.796185675461.55732997الذكر402/29/1996
مرشح توسعةnonoغیر مرشح---77.3985.6964.504461145260.7531228الانثى507/17/1996
مقبولnoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین75.7290.4160.805898685960.26412908الانثى603/31/1992
nonoغیر مرشح---75.7890.4160.854080855157.8978566الانثى710/28/1994
nonoغیر مرشح---67.1890.0354.104785636356.77334994الذكر810/15/1990

انثى907/23/1989
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢١/٤/٢٠١٦

nonoغیر مرشح فرز ثاني---85.4890.8268.430118924862.30108324

nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.2685.6966.063103634860.64417254الانثى1010/09/1995

احمد عبد الساده محسن مھدي

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة العلوم السیاسیة\قسم العالقات الدولیة والسیاسة الخارجیة\دكتوراه\مكان التقدیم

االسم

سعد سلوم عباس جاسم

رامي قصي عبود جمعة
مروان حمید محمد حبیب
ندى سالم محمد عبد الرزاق

صابرین قاسم عبد جبر

علي اكبر احمد حسین كاظم

اسراء محمد عبود لفتھ

بان عالء كشىكول جواد

حسن قاسم فرج ماضي
رنده علوان حسین علي
مروه علي حسین دویح

لؤي محمد حسین جبر جاسم

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة العلوم السیاسیة\قسم النظم السیاسیة والسیاسات العامة\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

كاظم زغیر صبخھ دغمیر

مھا علي عبادي حنون

عبدهللا عماد فاضل حمودي
شھد عامر كزار حبیب
طیبھ ضیاء منعم عیسى
بنین سعد صافي كریم
احمد جبار زغیر مھبش

مریم علي راشد عطیة

زھراء عباس جبار عا لم
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الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا
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nonoغیر مرشح فرز ثاني---82.890.4166.491394764760.64397633الانثى1103/16/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---84.2989.8767.968015744360.47761102الانثى1211/13/1991
nonoغیر مرشح فرز ثاني---82.4589.8766.484314844459.73902039الذكر1303/06/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.8185.6962.35403464456.84782422الانثى1403/16/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.5390.4159.850285644856.29519995الانثى1508/11/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.1685.6964.312756453154.31892951الانثى1609/13/1989
مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین68.5885.6957.161337964453.21293657الانثى1709/03/1991

ذكر1801/15/1984
موظف في مجلس محافظة دیالى 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٢٣/٩/٢٠١٣
nonoغیر مرشح فرز ثاني---68.54289.61455.378408474853.16488593

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيسجین سیاسي74.0490.7859.289907473451.70293523الذكر1909/17/1965
nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.284.454.925592424351.34791469الانثى2006/30/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.1885.6960.161933132549.61335319الانثى2109/05/1985
nonoغیر مرشح فرز ثاني---73.9690.6659.27976395542.99583477الانثى2211/05/1992
مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء55.88785.6946.58173951336.50721765الذكر2309/17/1996
nonoتنحیة---خطا بیانات70.3885.6958.66163555الذكر2407/01/1996
nonoتنحیة---خطا بیانات83.5285.6969.61380791الذكر2508/18/1996

ریام عدنان فاضل حسین

بتول عكلة صانت حسن
دعاء قیس عبود حسین

در عبد الرضا اسماعیل مرھون
زھراء ریاض جبر عبد

مریم سالم احمد عباس
علي مؤید كاظم نافع

احمد سلمان جواد حسین
احمد رشید طھ یاسین

التفات غازي عبد صلیبي
ساره حسین لفتھ ضاحي

جاسم عبدالوھاب خمیس عبدهللا

علي دوحي جبر مشحوت
لبنى رعد عبدالرحیم كریم
شھلة طاھر خضیر عباس
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الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

3عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.1685.6962.645759135058.85203139الذكر106/29/1979
مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.0790.4157.874816675657.31237167الانثى210/20/1992
مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.7189.8755.404939645053.78345774الانثى307/15/1995
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---75.72881.20165.561967612653.69337733الانثى409/24/1990

ذكر511/28/1986
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٩/٣/٢٠١٤

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---68.7387.1456.61903894252.23332723

nonoغیر مرشح فرز ثاني---57.6787.1447.507929194245.85555044الانثى603/19/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---62.3586.8451.486855142844.4407986الانثى704/27/1983
nonoغیر مرشح فرز ثاني---59.685.8249.62384063244.33668842الانثى809/16/1985
nonoغیر مرشح فرز ثاني---64.3589.8751.889213592543.82244951الانثى909/02/1994

nonoتنحیة---خطا بیانات79.989.8764.42809892الذكر1002/01/1993

باسم عباس محمد كاظم

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة العلوم السیاسیة\قسم النظم السیاسیة والسیاسات العامة\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

دعاء عبد الھادي محسن عداي
رشا مساعد عجیمي جاسم
علي حسین محمد خنجر

صابرین احمد مجید عواد
دعاء قاسم محیبس غالم
نور اسماعیل حسن علي

ھاشم حالوي ھاشم احمد

سلوى غضنفر حكمت محمود
صابرین حسین دحام مسعود
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