
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

4عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةانكلیزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
nonoمرشح حسب الخطة92.3192.3173.077538.5645262.70425noالذكر108/07/1977
nonoمرشح حسب الخطة85.2785.2771.317529.5625158.77225noالانثى209/01/1994
nonoمرشح حسب الخطة86.346289.839969.6421466830.75624357.97450267noالانثى301/25/1992
nonoمرشح حسب الخطة85.687.3770.387066528514057.67094655noالانثى405/14/1994
nonoغیر مرشح84.9787.1270.0085697926.75586457.03099885noالانثى508/28/1992
nonoغیر مرشح80.7593.4363.4016710439.25754056.15616973noالذكر606/16/1972
nonoغیر مرشح82.7687.767.8735803928.75675056.13650627noالانثى709/24/1992
nonoغیر مرشح73.20381.22263.3642795938.25715555.82999571noالانثى801/03/1991
nonoغیر مرشح70.7881.3261.2144294142.75606055.67510059noالذكر903/16/1992

nonoغیر مرشح71.2885.5459.4847182646.5607255.58930278noالانثى1004/24/1994
nonoغیر مرشح69.1780.9860.0005760744.75554055.42540325noالانثى1111/30/1994
nonoغیر مرشح82.4989.9966.4553703228.25504154.99375922noالانثى1202/21/1994
nonoغیر مرشح75.9681.3265.6943777730824354.98606444noالانثى1309/05/1992
nonoغیر مرشح78.8486.5165.2769864825.75687353.41889053noالذكر1403/01/1977
nonoغیر مرشح70.7785.28959.1808513735.25615452.00159596noالانثى1508/18/1991
nonoغیر مرشح70.4480.9861.102220330.56141.6651.92155421noالذكر1609/01/1994
nonoغیر مرشح75.9189.2661.4993462922.75694349.8745424noالانثى1711/24/1994
nonoغیر مرشح76.8188.1162.79006119.5665649.8030427noالانثى1810/26/1992
nonoغیر مرشح72.5588.1359.298285226.5736149.45879964noالانثى1906/13/1991
nonoغیر مرشح70.3481.07660.9640517519.25604148.44983623noالانثى2005/13/1993
nonoغیر مرشح67.4485.5456.2801543129.5675048.24610802noالانثى2111/01/1994
nonoغیر مرشح70.6487.3758.0857754418.5504146.21004281noالذكر2211/17/1992
nonoغیر مرشح69.61885.59158.0734955718.25905446.1264469noالانثى2302/22/1993
nonoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین63.3180.9854.9173987424.5604045.79217912الانثى2404/15/1993
nonoغیر مرشح69.8293.4354.819872121.25604144.74891047noالذكر2512/09/1990
nonoغیر مرشح66.1790.2953.185539120.75825743.45487737noالانثى2605/22/1993

ذكر2712/09/1972
موظف في االمانة العامة لمجلس 
الوزراء العراقي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٥/١٢/١٩٩٥

nonoغیر مرشحتعویض متضررین59.5881.7851.3219992716524640.72539949

nonoتنحیةnoسنة التخرج من البكلوریوس غیر مقبولة79.0389.0664.1264647424.56665الانثى2807/17/1994

4عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةانكلیزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
nonoمرشح حسب الخطة82.61689.43666.8412176852644662.38885237noالانثى109/21/1994

القبول العام

االسم
االء عزیز كریم سعید

فرح باسم محمد اسماعیل

مرتضى سعدون عبد صبر

سجا جمعة ارحیمھ عبد الساده

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة القانون\القانون العام\ماجستیر\مكان التقدیم

نور محمد عبد علوان
طیبة محمد عبد الرزاق خماس
ابراھیم مھدي كاظم شبیب
دعاء فرحان رحیم موسى
ھدیر صالح مھدي جابر
علي فالح الزم صابر

قصي حسن جابر حسن
امال عباس علي خلف
فداء حسن محمد شناوة
ھبھ علي كریدي راشد
مھا خزعل جاسب عكلھ
اسراء جبار حمید مزبان

ضحى خضر عباس حسین
احمد عبد المطلب احمد قادر
ریھام فھمي محمد صالح غازي
ادیان محمد جاسم حمادي
رفل محمد حنون مھنا
امیره حسین علي سلمان

رند عبدالمھدي عبدالرضا حسن
مینھ سمیر زمام محسن
علیاء محمد جاسم محمد
اسیا فالح حبیب ھاشم
قاسم محمد سكر جمیل
الھام عماد كریم جاسم

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة القانون\القانون الخاص\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم
یاسین خضیر عبد الرحمن خضیر
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

nonoمرشح حسب الخطة71.6978.1363.8011637758.25574062.13581464noالذكر201/31/1993
nonoمرشح حسب الخطة87.3787.3771.842522855556.88975noالانثى305/04/1994
nonoمرشح حسب الخطة76.0781.3265.7895118135.25565056.62765826noالانثى403/07/1992
nonoغیر مرشح74.46187.82161.0088688445714856.20620819noالانثى505/23/1991
nonoغیر مرشح85.1791.8367.6662340728584055.76636385noالانثى606/24/1992
nonoغیر مرشح90.2990.2972.572515.75746155.52575noالانثى702/27/1992
nonoغیر مرشح78.4292.6261.9392690638.75585154.98248834noالانثى806/24/1994

ذكر903/27/1981
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٥/١/٢٠١٠

76.311887.6399562.6150583636.256442.3354.70554085noغیر مرشحnono

ذكر1011/20/1988
موظف في دیوان الرقابة المالیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٩/٥/٢٠١٣
75.02781.22264.9431280728.25795253.93518965noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح82.6282.6270.65514.25634653.7335noالانثى1101/01/1981
nonoغیر مرشح73.0380.9863.3488805931654053.64421641noالانثى1212/26/1994

موظف في اخرى والمباشرة بعد ذكر1306/19/1991
nonoغیر مرشح71.9383.2261.1992748131.25734552.21449237noآخر شھادة في ١٥/٧/٢٠١٤

nonoغیر مرشح73.2180.9863.5050191424.25755551.7285134noالانثى1408/12/1994
nonoغیر مرشح72.180.9862.5421647325.25836351.35451531noالانثى1511/20/1994

انثى1607/18/1978
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢١/١/٢٠١٠

75.0279.9365.6835624917525851.07849374noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح65.2578.1358.0698275334756050.84887927noالانثى1707/29/1991
nonoغیر مرشح69.8980.9860.6251302827.75865450.7625912noالانثى1808/29/1994

انثى1907/30/1990

موظف في وزارة االعمار 
واالسكان والبلدیات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ٢٩/٧/٢٠١٥

69.17979.03261.0611990325.25626150.31783932noغیر مرشحnono

ذكر2007/07/1976
موظف في وزارة الكھرباء 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١١/٢/٢٠٠٩

80.195.8961.7916075722.5594050.0041253noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح67.7283.2457.6075588729.25694849.10029121noالانثى2102/20/1995
nonoغیر مرشح72.84687.8159.6908303723.25634448.75858126noالذكر2207/11/1994

موظف في اخرى والمباشرة بعد انثى2301/23/1988
nonoغیر مرشح72.2690.9257.8032314127.25664048.63726199noآخر شھادة في ٢/٧/٢٠١٣

nonoغیر مرشح68.9480.9859.801065722.5835148.61074599noالانثى2406/05/1994
nonoغیر مرشح73.36585.26861.3614920616.5525047.90304444noالانثى2501/12/1992

انثى2608/15/1983
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٧/٧/٢٠٠٣

74.2184.8162.3032369412.5794447.36226586noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح65.3178.1358.1232250721.25884047.06125755noالانثى2703/22/1993
nonoغیر مرشح75.3787.9561.6907092110.5785646.33349645noالذكر2808/18/1975

رشا غازي عبود خلف

ریام جمال حبیب رشید
حنین فالح حسن مبارك

ایمان حسن علي یاس

ضحى رعد عبد المجید وادي
عمر عبد الستار عبد الجبار محمد سعید

منى ریاض رسن حاجم
سفانھ انور سعید عباس

میس صالح مھدي حمزة

كاظم صادق حاتم خلف

زھراء رحیمة شویط اسماعیل
موسى عبد الكریم حسن زغیر

اشجان عباس سلمان موسى
صبا رشید عكار عبید

احمد عباس زعیل عمران

ایات محسن علي فرحان
انتضار رھیف مكطوف كاظم

فاطمة عوده لعیبي مطیر

حوراء ماجد شذر عیال
ایالف نھاد شكر محمود
سمر ھیثم كامل جاسم
ضحى خالد عبد العیبي

عالء نعیم كاظم حمادي

عمار حسین صفر شوزي

محمد خلیل عبد هللا علي
مھا معن كاظم یاسین
دینا محمد احمد محمد
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى2909/18/1987

موظف في وزارة االعمار 
واالسكان والبلدیات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ٢٤/١٠/٢٠١٣

67.22682.55557.5223863819.5664646.11567047noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح66.2580.9857.4676617719.25615046.00236324noالانثى3008/22/1994
nonoغیر مرشح79.752493.700262.495319737.5785545.99672381noالانثى3103/07/1978
nonoغیر مرشح68.7987.17356.6535242318.75714245.28246696noالانثى3208/07/1983
nonoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین77.1892.7160.919420248.5794845.19359416الانثى3302/28/1993
nonoغیر مرشحتعویض متضررین70.0986.5358.0229044814.75544345.04103314الانثى3409/10/1991
nonoغیر مرشح75.7194.45759.003936911.5665144.75275583noالانثى3501/01/1992

ذكر3609/17/1988

موظف في وزارة االعمار 
واالسكان والبلدیات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ٤/٩/٢٠١١

nonoغیر مرشحتعویض متضررین63.79584.72653.5965794723.5894844.56760563

موظف في اخرى والمباشرة بعد انثى3704/30/1977
nonoمرشح خارج الخطةذوي الشھداء65.71485.07155.0515325318.75704144.16107277آخر شھادة في ١٦/١٠/٢٠١١

nonoغیر مرشح68.2687.3756.1287518613524543.1901263noالانثى3810/02/1994

ذكر3903/05/1971
موظف في االمانة العامة لمجلس 
الوزراء العراقي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٩/١٠/٢٠١١

nonoغیر مرشح خارج الخطةذوي الشھداء64.86885.96653.9458695515.75614042.48710869

nonoغیر مرشح70.3292.6255.5415633811.5934042.32909436noالانثى4004/15/1984
nonoغیر مرشح70.048889.839956.497550617.25646141.72328542noالذكر4111/08/1989
nonoغیر مرشح67.0687.754.997611176.75596040.52332782noالانثى4202/25/1991
noعلى نفقتھ الخاصةمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة61.56486.65950.9118345413.25606439.61328417الانثى4312/24/1987
nonoغیر مرشحتعویض متضررین57.0779.4550.1831702311.75654238.65321916الانثى4404/10/1986

ذكر4508/20/1971
موظف في وزارة الكھرباء 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٨/٥/٢٠١٣

nonoمرشح خارج الخطةسجین سیاسي59.2684.72649.786555379545437.55058876

nonoغیر مرشحتعویض متضررین59.43485.96649.426817718656236.99877239الانثى4610/17/1993

انثى4701/02/1981
موظف في وزارة الموارد المائیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٠/١٠/٢٠٠٥
nonoتنحیةتعویض متضرریندرجة التنافسي غیر صحیحة66.4488.3354.218966388759

nonoتنحیةذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصةخطا بیانات68.195.8852.5381414345nonoالذكر4801/01/1989

لیلى فالح بطي علي

احمد حمید حسن رحیمھ

بھاء عباس شعبان حسن
امنھ عماد كریم جاسم
منار حمید شبلي محسن
رؤى فاضل حمزة سووود

محمد جاسم محمد جاسم

دینا ضیاء احمد علي

تارا نصیف علي شكور

حیدر صادق عنید منصور

رحاب جبار عباس علي

ھدیل ریاض طولي روضان

امجد تركي عطوان كاظم

عھود كاظم فارس مزبان

میساء حمید داخل علوان

ریم شاكر علي حیدر
اسراء مصخن ثجیل مھدي
سجى ھاني ھاتف سالم
سجا جواد كاظم محسن
ریام كاظم حاتم زایر
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

1عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةانكلیزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
nonoمرشح حسب الخطة89.1989.1972.297526.25576458.48325noالانثى103/20/1972
nonoغیر مرشح82.2485.7868.4965819518.25646053.42260737noالذكر207/25/1992
nonoغیر مرشح63.58784.27653.6221997118.75786243.1605398noالانثى302/13/1992
nonoغیر مرشح63.4685.2753.0762114514.5544641.50334801noالانثى406/25/1994

1عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةانكلیزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر102/03/1974
موظف في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٣٠/٩/١٩٩٥

85.60489.76369.0843439229.25574057.13404074noمرشح حسب الخطةnono

ذكر212/14/1984
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٣/١٢/٢٠٠٦

74.9483.5963.5609361238.75584756.11765528noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح83.9688.1268.6295823926624055.84070767noالانثى307/17/1990
nonoغیر مرشح77.1387.1763.5236380135.25695555.0415466noالانثى410/15/1972
nonoغیر مرشح62.5180.9854.2234496236787448.75641473noالانثى501/25/1994
nonoغیر مرشح77.8290.2962.5494733612.5734047.53463135noالانثى602/25/1992

ذكر710/10/1982
موظف في دیوان الوقف الشیعي 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٢٥/١/٢٠٠٩
72.71885.70460.603424216.75706147.44739694noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح65.9481.10857.1345043620.25604646.06915306noالانثى806/02/1991

ذكر909/10/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٨/٤/٢٠٠٧

67.2285.1656.2718858618.5805644.9403201noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح61.8180.9853.6162441322.5774444.28137089noالذكر1001/02/1993

ذكر1112/29/1982
موظف في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢/٤/٢٠٠٦

61.2380.04853.5533025217.75764142.81231176noغیر مرشحnono

nonoغیر مرشح61.0283.2251.9168601313.25726840.31680209noالذكر1207/01/1991
nonoغیر مرشح59.7381.3251.657782839.25665938.93544798noالانثى1310/01/1992

انثى1406/14/1980
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٣١/١/٢٠١١

62.36387.17351.360426393.5775737.00229847noغیر مرشحnono

كریم حافظ كریم حسین

اسعد عادل وھیب موسى
اسماء عبد الكریم عزیز حكمت مصطفى

رنا جاسم عذیب غویلي

ھاجر عبداالمیر علي عودة
سحر منعم عبد الرحیم ابراھیم

حسن ھادي عبد الحمزة حسین

مریم قاسم جبار عبد  الحسن

احمد ساجت شریف عداي

رائد ھادي مرھج بشارة

النفقة الخاصة

االسم

عبد االمیر شاطي عزیز جبار

محمد نعمھ كاظم دبعون

غفران كریم عبد الواحد محمد
نادیة خلیل عبدهللا عبدالغفور

سرمد محمد حدید لفتھ
رسل رشید كاطع بداي
ھدیل فارس حسن معیطي
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االسم
ھناء صباح ماجد مھدي
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

nonoتنحیةnoخطا بیانات3.256344خطا بیانات60.67noالانثى1501/15/1990
nonoتنحیةnoدرجة التنافسي غیر صحیحة63.884.753.612337668540الانثى1605/27/1992

ضحى عبد الجبار نایف عبد
سارة مجید غني خلباص
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