
للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

القبول العامماجستیركلیة االداب\االنثروبولوجیا109/06/1987
موظف في وزارة الثقافة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٩/٢/٢٠١٧

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین5581.7547.389143734245.77240061
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---5881.1250.24950693244.77465483الالنفقة الخاصةماجستیركلیة االداب\االنثروبولوجیا201/01/1984

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء64.1390.0851.628636773847.54004574الالقبول العامماجستیركلیة االداب\الفلسفة\303/18/1996

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء56.979.5349.99766443746.09836508الالقبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة االنكلیزیة408/13/1994

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین53.9681.646.553725493543.08760784الالقبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة االنكلیزیة504/01/1987
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي73.61no1856.927الالقبول العامدكتوراهكلیة االداب\اللغة العربیة\ادب607/01/1965

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---71.16no3159.112الالنفقة الخاصةدكتوراهكلیة االداب\اللغة العربیة\ادب701/01/1966

القبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة العربیة\ادب801/01/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١١/٣/٢٠٠٨
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین58.791.2546.839383563643.58756849

ذوي الشھداء

القبول العام / ماجستیركلیة االداب\اللغة العربیة\ادب903/30/1976
على نفقتھ الخاصة

موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٣٠/٩/٢٠٠١
ذوي االعاقة 58.15778.31251.67085182343.06959626

ملئ مقعد شاغر مرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة
على نفقتھ الخاصة

القبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة العربیة\ادب1010/09/1987
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٠/٩/٢٠١٥

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین55.9686.8646.202756162941.04192931
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---63.4691.0950.698680972242.08907668الالنفقة الخاصةماجستیركلیة االداب\اللغة العربیة\ادب1101/02/1968

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین85.7586.6670.912459613660.43872173الالقبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة العربیة\لغة1211/12/1957

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین69.1286.8657.068164863349.8477154الالقبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة العربیة\لغة1311/24/1991
ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین55.378.8648.887135433645.0209948الالقبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة الفرنسیة1412/30/1954
ذوي الشھداء

القبول العامماجستیركلیة االداب\اللغة الفرنسیة1509/12/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٥/٤/٢٠١٢
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء57.6784.6248.493368592140.24535801

موظف في وزارة الشباب والمباشرة النفقة الخاصةماجستیركلیة االداب\المعلومات والمكتبات1601/02/1981
بعد آخر شھادة في ١/٣/٢٠١٦

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---69.9683.2659.502971411947.35207999
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للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین67.2285.4756.128739324653.09011753الالقبول العامماجستیركلیة االداب\تاریخ حدیث1711/24/1993
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---60.0887.7149.269230423043.48846129الالنفقة الخاصةماجستیركلیة االداب\تاریخ حدیث1809/01/1981

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

القبول العامدبلوم عالادارة االعمال\ادارة مكاتب1907/01/1969
موظف في وزارة الموارد المائیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٥/٧/٢٠١٤

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء61.53591.27749.091584393946.06410908

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---58.83891.03747.024932193944.61745253الالنفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمال\ادارة مكاتب2005/08/1990

موظف في وزارة الشباب والمباشرة القبول العامدكتوراهكلیة االدارة واالقتصاد\ادارة االعمال2109/20/1979
بعد آخر شھادة في ٢٣/٩/٢٠١٨

76.44no4567.008تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین
ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین81.18289.15965.822031254860.47542188الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\ادارة االعمال2204/25/1995
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---56.5381.2448.92447443845.64713208الالقبول العامدبلوم عالكلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء\االحصاء الحیاتي2303/18/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---58.4385.2648.873275283344.11129269الالقبول العامدبلوم عالكلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء\االحصاء الحیاتي2402/16/1983

القبول العامدبلوم عالكلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء\االحصاء الحیاتي2507/29/1986
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٩/٤/٢٠١٢

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---50.1187.7641.076953052636.55386714

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---78.4892.38162.096266763654.26738674الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء2607/17/1992
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---70.594477.3163.305306763554.81371474الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء2701/30/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---74.58587.75961.140467123051.79832698الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء2807/08/1992

القبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء2901/01/1984
موظف في وزارة الداخلیة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٤/١٢/٢٠٠٩

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي57.4982.9549.025905672140.61813397

موظف في اخرى والمباشرة بعد آخر القبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء3009/24/1972
شھادة في ١٧/٨/٢٠٠٠

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین58.6178.6351.921990023245.94539301
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---60.567487.936549.579995712943.405997الالنفقة الخاصةماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء3110/14/1994

النفقة الخاصةماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء3211/14/1990
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/١٢/٢٠١٥

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---86.00586.00571.501253059.050875

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---62.45687.14351.449351092342.91454576الالنفقة الخاصةماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء3311/25/1996

النفقة الخاصةماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االحصاء3407/03/1979
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١/١١/٢٠٠٩

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---64.7977.0958.219811583049.75386811

القبول العامدبلوم عالكلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد\اقتصادیات المال واالستثمار3508/28/1981
موظف في وزارة الصناعة والمعادن 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١/١٠/٢٠١١

ذوي االعاقة 5684.547.136094673342.89526627
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---63.6592.3750.36632700013545.7564289الالقبول العامدبلوم عالكلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد\اقتصادیات المال واالستثمار3604/16/1994

النفقة الخاصةدبلوم عالكلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد\اقتصادیات المال واالستثمار3702/10/1983
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٧/١١/٢٠٠٧

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---58.1476.2652.654590872444.05821361

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---68.985.1557.683015273751.47811069الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد3802/26/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---72.1988.6358.772987983651.94109159الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد3907/16/1992
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین71.1585.1559.566713153752.79669921الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد4010/15/1995

تدویر فئات مرشح خارج الخطةذوي الشھداء92.7392.7373.18254163.52775الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد4102/10/1989
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي58.1184.548.912115383745.33848077الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد4206/14/1965

النفقة الخاصةماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\االقتصاد4309/10/1983
موظف في وزارة المالیة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢١/١/٢٠٠٩

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---67.6887.9155.413914232746.88973996 علي شذر رسن عبید
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للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

القبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\العلوم المالیة والمصرفیة4410/12/1981
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٠/١٠/٢٠١٧

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي شھداء الحشد68.1894.7253.035287163347.02470101

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء84.5184.5171.12753861.18925الالقبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\العلوم المالیة والمصرفیة4509/03/1996

القبول العامماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\العلوم المالیة والمصرفیة4607/01/1966
موظف في وزارة الكھرباء العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣/١٠/٢٠١٨

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي56.1494.7243.669712843641.36879899

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---66.17589.30153.595406763146.81678473الالنفقة الخاصةماجستیركلیة االدارة واالقتصاد\العلوم المالیة والمصرفیة4707/27/1993

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین60.390.8248.272533583945.49077351الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\التاریخ الحدیث4801/01/1995
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین69.32987.86356.785148263449.94960378الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\التاریخ الحدیث4911/15/1988
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---73.22987.80160.008939053251.60625733الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التاریخ الحدیث5001/03/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---69.25981.25159.935148523452.15460396الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التاریخ الحدیث5112/06/1996

النفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التاریخ الحدیث5210/03/1977
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٧/٦/٢٠١٤
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---69.9485.99158.152046553150.00643259

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین71.64691.64257.001655173048.90115862الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة االسالمیة5302/25/1996
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطة---80.49993.18663.317396963755.42217787الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة االسالمیة5408/22/1994
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---73.63786.19761.123613612349.68652953الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة االسالمیة5504/13/1989

النفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة االسالمیة5603/12/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢/٩/٢٠٠٨
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---73.08489.5359.086369153250.96045841

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---65.43189.5352.899132782444.22939294الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة االسالمیة5701/01/1985
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطة---79.305no3164.8135الالقبول العامدكتوراهكلیة التربیة االساسیة\التربیة البدنیة وعلوم الریاضة5809/28/1990

موظف في وزارة الشباب والمباشرة القبول العامدكتوراهكلیة التربیة االساسیة\التربیة البدنیة وعلوم الریاضة5905/24/1974
بعد آخر شھادة في ٢٤/١١/٢٠١٦

76.861no3163.1027ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین

القبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة البدنیة وعلوم الریاضة6008/04/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١/١٠/٢٠١٣
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین62.95188.04651.48667673045.04067369

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء74.44485.8961.947826173353.26347832الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة البدنیة وعلوم الریاضة6108/18/1992
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---63.64485.27153.229666372444.46076646الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة البدنیة وعلوم الریاضة6201/13/1994
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---65.0891.21351.944739351942.06131754الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\التربیة البدنیة وعلوم الریاضة6311/15/1990

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین67.59585.89756.245292954251.97170507الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\الجغرافیة6404/02/1994
ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین73.62585.89761.262810762550.38396754الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\الجغرافیة6501/18/1990
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---73.63788.4260.049715962850.43480117الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\الجغرافیة6604/05/1985

النفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\الجغرافیة6707/01/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٤/٩/٢٠١٢
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---73.0684.21961.640010392851.54800727

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---82.96386.37668.765085462956.83555982الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة6801/01/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي70.42290.57856.479177942747.63542455الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة6910/18/1963
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةالطالب االولالیوجدالیوجدالیوجد82.99582.995الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة7002/09/1996

القبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة7107/16/1984
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٩/١/٢٠١٧
ذوي االعاقة 81.4783.88268.929766042455.45083623

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---74.40186.37661.668347623353.06784333الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة7211/02/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---77.8882.99566.388489073757.57194235الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة7312/01/1973

عقیل جبار جمیل شاعور

ضحى كاظم محمد سالم
محمد نعیم ابراھیم حسین

زھراء عبد الكریم ناصر علي

علي عبدهللا حسن سعد

شیماء غصیب كاظم حسین

امل زغیر حاجم عبید

رفل صالح عباس عاشور
حسین عیسى حسن ساجت

طیف محمد عباس طھ

نور علي حسین عبدهللا

عالء خلف عبدالزھره عباس

یاسین احمد مجباس محمد

رنده قاسم بدر ناجي

ھند عبد الكریم حمید محمد

سیف عباس خضیر وشاش

علي عباس عبد الخالق رشاد

االسم

ھشام باسم نجم عبد

مروه سالم مھدي جاسم

سلیمان خلیل محمد ضحیوي

سرى حسون داود بریس
روان عزام حمودي خلف

عماد علي مھدي عباس

كریم سعید جواد عبادي

مصطفى طارق نوري عبدالقادر

عبد الرحمن محمد صالح احمد

مصطفى ابراھیم لفتھ محسن

علي جاسم رسن جبر

صبا عبد الحسین صبري مھدي

حسین فاخر البیس مطیلب

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

النفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\اللغة العربیة7403/22/1980
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٢/٣/٢٠١٢

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---81.59684.94368.428855313458.10019872

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین59.23478.83652.37636243446.86345368الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\ریاض االطفال7507/04/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---72.14989.43158.375052333751.96253663الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة\طرائق تدریس التربیة البدنیة وعلوم الریاضة7607/07/1978
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---71.60385.27159.886301953251.52041136الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة\طرائق تدریس التربیة البدنیة وعلوم الریاضة7711/09/1994
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین65.88691.21352.588062333647.61164363الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة\طرائق تدریس التربیة البدنیة وعلوم الریاضة7809/01/1990
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي شھداء الحشد67.52186.98255.693452732747.08541691الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم التربیة الفنیة\طرائق تدریس التربیة الفنیة7906/18/1991
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء72.31787.60759.352778372147.84694486الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم الریاضیات\طرائق تدریس الریاضیات8011/05/1990

القبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم الریاضیات\طرائق تدریس الریاضیات8101/14/1970
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٣٠/٦/٢٠١٠
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین80.52992.93963.455827833755.51907948

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین78.67588.83763.949286262853.16450038الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم الریاضیات\طرائق تدریس الریاضیات8210/25/1995
ذوي الشھداء

النفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم الریاضیات\طرائق تدریس الریاضیات8309/06/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٠/١/٢٠١٣
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---79.0592.93962.290394643855.00327625

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین67.42986.15555.989627693349.09273938الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم العلوم\طرائق تدریس العلوم8403/17/1988
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي شھداء الحشد73.38788.06160.01502543251.61051778الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم العلوم\طرائق تدریس العلوم8508/22/1986
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین76.92387.32363.275846943153.59309286الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم العلوم\طرائق تدریس العلوم8606/09/1996

القبول العامدكتوراهكلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة8712/29/1987
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٣/٧/٢٠١٤

78.657no3966.7599---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

القبول العامدكتوراهكلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة8807/10/1976
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٨/٢/٢٠١١
81.388no3065.9716تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین

ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین65.1790.57852.26701922544.08691344الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة8905/15/1991
ذوي الشھداء

القبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة9009/03/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢/١/٢٠١٤
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین72.57884.95860.858546943753.70098286

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین71.62892.44656.647453892446.85321772الالقبول العامماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة9101/14/1994
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---60.30987.24449.640658373545.24846086الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة9204/28/1986
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---77.29890.67261.949566173955.06469632الالنفقة الخاصةماجستیركلیة التربیة االساسیة\قسم اللغة العربیة\طرائق تدریس اللغة العربیة9305/10/1994

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

القبول العامدكتوراهكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة9410/10/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٧/١٢/٢٠١٧
82.055no3969.1385تدویر فئات مرشح خارج الخطةذوي الشھداء

ذوي الشھداء

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة9509/05/1972
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٧/١٠/٢٠١٦
81.176no3667.6232---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة9604/22/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٨/٥/٢٠١٤
82.117no3668.2819---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء59.1189.4547.818304922942.17281344الالقبول العامماجستیركلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة9711/14/1993
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي67.30690.06654.191321353347.83392495الالقبول العامماجستیركلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة9803/23/1964

القبول العامماجستیركلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة9907/25/1976
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١/١٠/٢٠٠٥
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین62.35478.93955.083553144752.6584872

ذوي الشھداء

علي عبدالحسین حمود صالح

عصام سعدي محمد عبد

حیدر صادق جعفر عباس
عائد صاحب كاظم شمخي

مھند سالم عباس والي

باسم محمد ناصر منخي

االء محمد كاظم عبد

مصطفى جعفر صادق علي
نور مشتاق احمد جاسم

االسم

محمد ھاتو علي سلطان

فاطمھ حافظ خضیر عباس

علي محمد محسن عباس

عالء احمد مجید حسن

نسرین نعمت غالم علي عبد الرزاق
ھاجر مثنى صالح ابراھیم

صفا سالم محمد جاسم

اطیاف مردان حمزه علوان

سندس سعد صبیح ابراھیم

عمر محسن حمادي عاید

ذكریات داود سلمان كنبیل
مریم نبیل جاسم محمد
سیف عماد محمود ندا
نادیھ جاسم رشید محمود
عدنان مطر حمید دریس

علي حمید محمد علي

شھد احمد یاسین محسن

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي \ الصحة النفسیة10003/25/1984
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٧/١/٢٠١٤
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---77.7791.4461.967653113252.97735717

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---65.6178.6558.112608073952.37882565الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي \ الصحة النفسیة10106/28/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---53.2978.6547.200440242841.44030817الالنفقة الخاصةماجستیركـلیة التربیة\االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي \ الصحة النفسیة10208/23/1984

القبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم التاریخ\التاریخ االسالمي10301/26/1974
موظف في دیوان الوقف الشیعي 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٤/١/٢٠١٨
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء80813767.1

القبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم التاریخ\التاریخ الحدیث10409/18/1972
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢/٤/٢٠١٨
78.722no2963.8054ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین74.0286.9161.089282593753.86249781الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم التاریخ\التاریخ الحدیث10512/24/1992
ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین71.14491.38956.709721674252.29680517الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الجغرافیة10612/15/1995
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء70.08491.38955.864783173449.30534822الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الجغرافیة10701/07/1997

النفقة الخاصةماجستیركـلیة التربیة\قسم الجغرافیة10812/11/1979
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٦/٢/٢٠٠٥
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---71.0876.8963.991875413154.09431278

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---77.194no3564.5358الالقبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم الریاضیات10911/25/1989

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین71.0487.758.261710382648.58319726الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الریاضیات11009/11/1996
ذوي الشھداء

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الریاضیات11103/15/1991
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٣١/١/٢٠١٧
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین62.8191.3250.092556943946.76478986

ذوي الشھداء

القبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم العلوم التربویة والنفسیة\علم النفس التربوي11201/01/1975
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/١١/٢٠١٧

80.277no3967.8939ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین

القبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم العلوم التربویة والنفسیة\علم النفس التربوي11307/01/1965
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٧/١/٢٠١٦
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء74.7582.793763.425

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین7583.8863.456723893554.91970672الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم العلوم التربویة والنفسیة\علم النفس التربوي11410/02/1972

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین75.08485.5262.669503272751.96865229الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الفیزیاء11502/20/1991
ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین65.2985.1254.674238722144.57196711الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الفیزیاء11607/05/1988
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین67.6573.6962.814250583855.3699754الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم الفیزیاء11707/01/1976

النفقة الخاصةماجستیركـلیة التربیة\قسم الفیزیاء11812/26/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٦/٦/٢٠١٥
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---72.5385.8260.389549642449.47268475

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---81.9790.7165.674949562553.4724647الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\االدب11908/27/1996

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\االدب12007/08/1993
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٨/١٢/٢٠١٦
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین58.0188.5847.246911833944.77283828

ذوي الشھداء

موظف في رئاسة الوزراء والمباشرة القبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12110/11/1971
بعد آخر شھادة في ٢٤/٦/٢٠١٢

75no3863.9ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي

القبول العامدكتوراهكـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12206/21/1990
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٢/١١/٢٠١٢
74.205no3261.5435ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء

وسن ادیب فاضل حمد

االء سعد مطشر حافظ

ھدیل غانم بجاي فلیح

ولید وارد حاتم عبد الھادي

صفا صادق جعفر عباس

سعد زوید عطیھ مطرود

محمد كریم نعمھ عریان

فاتن ستار جبار خنجر

نضال صالح محمد سبھان

بشرى حمید جواد عجرش

جمال عزیز عبد الحسین جوید

محمد جمعھ عبدهللا ظاھر

نور عبد الزھره عصمان عجیل

سعاد خیون جبار بدیوي

مروة محمود شعبان سلیمان

رحمھ ابراھیم حسین ابراھیم

علي زكي حمادي حسین

زینب كریم شائع معارج

لیث محمد عبد هللا كعیبر
كاظم قاسم محمد بردي

طھ حسین عیسى جبوري

ھشام صالح شذر بلعوط

حنین رعد فزع جاسم

االسم

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

النفقة الخاصةدكتوراهكـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12309/17/1977
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٢/٥/٢٠١٢
72.777no3762.0439---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---85.58587.96970.041227213760.12885905الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12411/18/1994

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12509/07/1978
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢١/١١/٢٠٠٧
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي56.9879.4150.122093572141.3854655

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12604/25/1977
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٠/١٠/٢٠٠٠
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین80.4186.2966.695384462955.38676912

ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین80.30187.96965.716896493155.30182754الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12710/27/1990
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین83.30387.96968.173679383558.22157557الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12805/01/1991
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---85.69887.96970.133704382857.49359307الالقبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم اللغة العربیة\اللغة12901/22/1997

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم علوم الحاسبات13004/19/1991
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٨/٣/٢٠١٧
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین84.33395.04165.449891773456.01492424

ذوي الشھداء

القبول العامماجستیركـلیة التربیة\قسم علوم الحاسبات13108/18/1988
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/١٢/٢٠١٦

ذوي االعاقة 65.597782.656356.080429352847.65630055
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

القبول العامماجستیركلیة الصیدلة\العلوم المختبریة السریریة13209/10/1982
موظف في وزارة الداخلیة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣١/١/٢٠١١

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء65.04489.3752.651287572945.5559013

القبول العامدكتوراهكلیة الصیدلة\علوم الصیدلة13307/01/1965
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٧/١١/٢٠١٧

74.71no3963.997ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---67.64987.61355.518963622245.46327453الالنفقة الخاصةدبلوم عالكلیة الصیدلة\العلوم المختبریة السریریة\احیاء مجھریة طبیة13402/17/1987

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---58.9182.2350.547760253244.98343217الالنفقة الخاصةدبلوم عالكلیة الصیدلة\العلوم المختبریة السریریة\احیاء مجھریة طبیة13512/31/1992

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین57.286.04647.538035473042.27662483الالقبول العامماجستیركلیة الطب\االحیاء المجھریة13603/29/1988

القبول العام / ماجستیركلیة الطب\االحیاء المجھریة13711/01/1982
على نفقتھ الخاصة

موظف في وزارة الصحة العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٣٠/٩/٢٠١٢
ذوي االعاقة 64.5489.1852.320243333547.12417033

ملئ مقعد شاغر مرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة
على نفقتھ الخاصة

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---72.4692.7657.1727835333.84450.17414847الالنفقة الخاصةماجستیركلیة العلوم السیاحیة13807/01/1993

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---69.6592.255.1836496735.51149.28185477الالنفقة الخاصةماجستیركلیة العلوم السیاحیة13909/18/1985 مروه كوان ندا محمود

نوره موفق احمد عباس

االسم

نور محمد خلف عباس

جواد حمید حسن ظاھر

االسم

ازل نبیل ابراھیم وھیم

عثمان حسن خلف محمود

احمد غني داود سلمان

االسم

سجاد عبدالعظیم نعمان زایر

قاسم محمد بنجھ عیسى

ھالة عماد عبد الجبار احمد

رؤى علي ابراھیم علي

وسام كریم رشك زویر

ساھره عضیل اعبید محمد

میثم سعدون جاسم مرھون

اسراء محمد معین حسین
مریم كاظم مجبل مشتت

سعد عبدالكریم شمخي جبر

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي84.77no3569.839الالقبول العامدكتوراهكلیة العلوم السیاسیة\قسم العالقات الدولیة والسیاسة الخارجیة14006/24/1972

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین68.5885.6957.161337964453.21293657الالقبول العامماجستیركلیة العلوم السیاسیة\قسم النظم السیاسیة والسیاسات العامة14109/03/1991
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي74.0490.7859.289907473451.70293523الالقبول العامماجستیركلیة العلوم السیاسیة\قسم النظم السیاسیة والسیاسات العامة14209/17/1965

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء55.88785.6946.58173951336.50721765الالقبول العامماجستیركلیة العلوم السیاسیة\قسم النظم السیاسیة والسیاسات العامة14309/17/1996

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الجو14402/15/1993
موظف في وزارة النقل العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٣/١/٢٠١٧
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---73.2375.7266.663284473657.46429913

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحاسوب14506/03/1989
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٨/١٢/٢٠١٧

73.97no4063.779تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین
ذوي الشھداء

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین75.052no4666.3364الالقبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحاسوب14601/03/1985
ذوي الشھداء

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحاسوب14701/17/1966
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/٧/٢٠٠٨

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء86.365286.365271.59133360.01391

تدویر فئات مرشح خارج الخطةذوي الشھداء64.1184.0254.179130562846.32539139الالقبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحاسوب14801/08/1998
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین55.7672.952.18417013246.12891907الالقبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحاسوب14910/27/1984

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحاسوب15003/03/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٧/١١/٢٠١٣
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---75.12893.11659.123079943953.08615596

موظف في وزارة الشباب والمباشرة النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحاسوب15108/06/1989
بعد آخر شھادة في ١٧/١٢/٢٠١٢

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---75.47993.11659.399304533752.67951317

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحاسوب15212/24/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٨/٩/٢٠٠٨
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---7489.51259.835239973953.58466798

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة15306/29/1987
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٧/٥/٢٠١٨
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین90.56388.28435.574.0441

ذوي الشھداء

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة15401/13/1982
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٢/١/٢٠١٥
74.555no28.560.7385---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---76.1387.9635.563.941الالنفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة15510/26/1983

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة15610/12/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٢/١٢/٢٠١٤
86.19no2868.733---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

رونق مھدي ھاشم رسن

جواد نوار كحیط عباس

وجدان عبد الحسین عبد المطلب عالوي

لمیاء ناجي خلیل اسماعیل

فاطمھ تاج الدین عوني علي

ھبھ قاسم جبر ھلیل

ھدى رشید توفیق خضیر

ازھار سعید ھندال موازي

االسم

احمد عبدالكریم علي مناتي

امیره جواد علي اكبر خضر

دعاء یونس عباس علي

منیره عبد الجبار محمود نزال

محمد مھدي موسى مھدي مكاوي

االسم

حسن قاسم فرج ماضي

ساره حسین لفتھ ضاحي

علي دوحي جبر مشحوت

علي مؤید كاظم نافع

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة15707/04/1978
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٩/١٢/٢٠٠٧
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین71.5183.8560.519121942951.06338536

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة15806/20/1970
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢/٧/٢٠٠٦

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء67.6790.6854.2300275727.546.2110193

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان15904/10/1971
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٠/٦/٢٠١٤

79.83no32.7565.706ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان16003/08/1977
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢/٥/٢٠١١

75no3462.7---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء63.90884.44253.818358573849.072851الالقبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان16111/25/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین70.54784.44259.40920923451.78644644الالقبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان16209/02/1996
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---68.617394.947953.2885101726.545.25195712الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان16304/05/1997
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---63.985.8253.204084132945.94285889الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان16406/15/1991

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان16503/04/1976
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٣/٢/٢٠٠٦
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---66.7484.6156.1247825334.549.63734777

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات16605/26/1973
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١/٩/٢٠١٧
83.111no29.266.9377ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات16711/19/1978
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١/٤/٢٠١٨
75.94no21.559.608ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---76.72no38.965.374الالنفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات16809/22/1993
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین54.9489.1844.537870631.2540.55150942الالقبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات16905/13/1987

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17012/13/1969
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٧/٣/٢٠١٦

76.083no27.561.5081تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین
ذوي الشھداء

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17112/20/1978
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٤/٧/٢٠١٣

80no32.565.75ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17208/04/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٧/١/٢٠١٣
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء64.01880.05655.9877617225.357146.7985632

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17303/23/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٢/١١/٢٠١٢
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین66.3584.8755.6766952433.571449.04510667

ذوي الشھداء

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17402/18/1984
موظف في دیوان الوقف السني 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٩/٦/٢٠١١
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---54.4772.3851.2452977336.428546.80025841

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---59.58181.70751.3554064115.714240.66304449الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17505/04/1993
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---58.9593.0746.407210973041.48504768الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17607/14/1994
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---59.6686.1549.5406529320.714240.89271705الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الریاضیات17706/02/1993

القبول العامدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء17807/01/1969
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٥/١٢/٢٠٠٥

76.882no3865.2174تدویر فئات مرشح خارج الخطةذوي الشھداء
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---79.444no2763.7108الالنفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء17904/30/1988

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء18006/21/1982
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/٤/٢٠١٤

78.657no2763.1599---ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة

احمد ولید محمد حسین

نھاد خلیل ابراھیم اسماعیل

االء عبدالحلیم عبدهللا محسن

اكرم عبد الواحد احمد عبد

محمد عدنان محمود حماد
بتول موفق عبدالحسین باقر
ایھاب احمد جلوب عبد الكریم

جلیل شنشول طاھر موسى

احمد خیون عبد حسین

رسل عبد الرسول علي جاسم
ولید خالد عبید علي

عماد فرھود محي مصجر

حسن واصي مكطوف محمد

حمزه عبد الرضا محسن جاسم

احمد حیدر فوزي محمد
براء طارق فلیح حسن
زینب علي جاسم ھاشم

مصطفى سامي نسیم عداي

ھدیل فاضل سلیم عساف

میرفت عدنان عبدالرحمن حسین

ایمان محمد محمود كاظم

سھام علي عطیھ بنیان

بان حسین حمیدي عسكر

ضفاف عبد هللا احمد سرحان

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

النفقة الخاصةدكتوراهكلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء18104/01/1985
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٦/٢/٢٠١٧

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---7582.782961.2

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء18202/28/1975
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٦/٩/٢٠١٠
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء64.4380.1759.879915993753.01594119

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء18302/10/1973
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٢/٣/٢٠٠٥
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین66.9579.4158.892140473451.42449833

ذوي الشھداء

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء18409/21/1987
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ٢٩/١/٢٠١٤
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---79.3685.7866.097868973255.86850828

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء18507/01/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٤/١٠/٢٠٠٩
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي شھداء الحشد73.5885.661.373971962349.86178037

القبول العامماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء18605/13/1970
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٣/١٠/٢٠٠٠
تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین74.4379.9665.149521014358.50466471

ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---59.83889.3148.459667953845.32176757الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء18704/20/1995
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---60.7489.9848.936944883945.95586141الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء18810/29/1993

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء18903/14/1982
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٥/٦/٢٠١٢

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---63.4592.9250.004772923545.50334105

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء19011/22/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٦/١٢/٢٠١٢
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---70.7992.9255.789407022747.15258491

موظف في اخرى والمباشرة بعد آخر النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء19102/23/1978
شھادة في ٦/٦/٢٠١٢

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---64.584.4954.295197662846.40663836

النفقة الخاصةماجستیركلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء19204/09/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 
العراقیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٢/٣/٢٠٠٧
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---68.6385.1757.447508221845.61325575

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین73.5581.1263.7215729849.559.45510108الالقبول العامماجستیركلیة القانون\القانون الخاص19301/28/1996
ذوي الشھداء

القبول العامدكتوراهكلیة القانون\القانون العام19406/04/1974
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٧/٩/٢٠١٤

71.78no35.8360.995ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین

القبول العامماجستیركلیة القانون\القانون العام19507/12/1969
موظف في وزارة الداخلیة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١/١/٢٠١١

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء74.392.6258.685127435.7551.80458918

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي76.5186.5363.3376005430.7553.56132038الالقبول العامماجستیركلیة القانون\القانون العام19608/12/1963

القبول العام / ماجستیركلیة القانون\القانون العام19712/29/1982
على نفقتھ الخاصة

موظف في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعیة والمباشرة بعد آخر شھادة 

في ١٦/٦/٢٠٠٩
ذوي االعاقة 61.2380.04853.553302522946.18731176

ملئ مقعد شاغر مرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة
على نفقتھ الخاصة

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین83.49888.80567.8864925746.7561.5455448الالقبول العامماجستیركلیة القانون\القانون العام19801/01/1979
ذوي الشھداء

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---71.87190.21957.799160243851.85941216الالقبول العامدبلوم عالكلیة الھندسة\ھندسة الطرق والنقل\تخطیط نقل19912/15/1991

عصام عوید عبد الكریم امین

كریم حافظ كریم حسین

ایاد جعفر عبد محمد

االسم

حور سامي عبد العزیز رشید

وسام ابراھیم طاھر موسى

انتصار فالح حسن علي

االسم

ساره جواد كاظم الوس

فاطمھ الزھراء البتول عبدالواحد خمیس جمعة

حسین علي حسن عبدالرضا

ایمان علي راضي حمود

خالد حمید جبر سھر

تبارك صفاء عطاء عبد المجید
مصطفى بھاء الدین حایف حرج

رغد عبد صحن جاسم

كاظم فخري فاضل كریم

محمد ریاض عبدالرزاق راضي

قصي نورالدین عبدالمطلب محسن

خولھ كریم امویر خنجر

مروه عبدهللا عطیھ بازي

أعد بواسطة شعبة القبول



للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أسماء المقبولین في الدراسات العلیا
الجامعة المستنصریة

قسم شؤون الدراسات العلیا

القبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة الطرق والنقل\مواصالت20001/12/1980
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٩/٢/٢٠١٤
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء65.85890.21952.963463633748.17442454

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین58.67590.21947.186844863944.7307914الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة الطرق والنقل\مواصالت20103/01/1989
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---59.89181.58551.677413853045.17418969الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة الطرق والنقل\مواصالت20205/04/1983

ذوي االعاقة 77.917no30.7563.7669الالقبول العامدكتوراهكلیة الھندسة\ھندسة المدنیة\انشاءات20308/16/1990
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةواالحتیاجات الخاصة

القبول العامدكتوراهكلیة الھندسة\ھندسة المدنیة\انشاءات20401/07/1979
موظف في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٨/٨/٢٠١٧

74.82no35.7563.099ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةسجین سیاسي

القبول العامدكتوراهكلیة الھندسة\ھندسة المدنیة\انشاءات20512/09/1976
موظف في وزارة الموارد المائیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٩/٣/٢٠١٧

78.83no2562.681تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین
ذوي الشھداء

القبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة المدنیة\انشاءات20601/10/1990
موظف في وزارة االعمار واالسكان 
والبلدیات واالشغال العامة والمباشرة 
بعد آخر شھادة في ٢٧/١٢/٢٠١٢

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین60.8385.3650.83894333947.28726031
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---60.54266.1260.9174116837.7853.97618817الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة المواد20710/01/1993

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین74.39782.5563.661030743454.76272152الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة الحاسوب20807/05/1990
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء63.783.8253.923091153849.1461638الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة الحاسوب20901/01/1997
ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء68.42892.57254.0663397633.7547.97143783الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة كھربائیة\الكترونیك واتصاالت21009/18/1987

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین65.28171.99961.654907433553.6584352الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة كھربائیة\الكترونیك واتصاالت21111/06/1993
ذوي الشھداء

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةتعویض متضررین60.987781.526952.650346453547.35524251الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة كھربائیة\ھندسة قدرة ومكائن كھربائیة21201/24/1996
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---56.77585.0947.5554846338.7544.91383924الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة كھربائیة\ھندسة قدرة ومكائن كھربائیة21304/15/1990
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---63.09986.51752.2409936336.2547.44369554الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة كھربائیة\ھندسة قدرة ومكائن كھربائیة21406/06/1985
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطةتعویض متضررین73.833no329.6الالقبول العامدكتوراهكلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\قوى21507/07/1989
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---65.92388.91753.550714123347.38549989الالقبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\قوى21610/25/1989

القبول العامماجستیركلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\قوى21706/11/1976
موظف في وزارة العلوم والتكنولوجیا 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٥/٥/٢٠٠٢

ملئ مقعد شاغرمرشح خارج الخطةذوي الشھداء57.62575.05752.793742173045.95561952

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---51.36173.98447.551133433142.5857934الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\قوى21808/04/1983

النفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\میكانیك تطبیقي21907/12/1977
موظف في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعیة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ٦/٩/٢٠٠٣

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---65.60575.55459.817217392850.27205217

ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---53.84985.18145.070824683140.84957728الالنفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\میكانیك تطبیقي22001/05/1995

النفقة الخاصةماجستیركلیة الھندسة\ھندسة میكانیك\میكانیك تطبیقي22109/18/1987
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٠/٤/٢٠١١
ملئ مقعد شاغرمرشح حسب الخطة---58.12587.07247.908799613844.93615973

المالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميقناة القبولالمرحلةالكلیة \ القسم \ التخصصالموالیدت

القبول العامماجستیركلیة طب االسنان\معالجة االسنان22203/18/1992
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٨/٣/٢٠١٧

تدویر فئات مرشح خارج الخطةتعویض متضررین69.35185.37757.952318334554.06662283
ذوي الشھداء

ربیع غالب علي جواد

محمد حسن خلف سعد

حسین حیال محیسن شاتي

االسم

زھراء جواد حمیدي غضب

مروه ادیب احمد حسن
محمد شھاب احمد علي
ھشام سعید ھاشم فھد
ھبھ حمید كریم عجیل

صفاء محمدعلي محمدرضا مھدي

سناء حسن عبید نصرهللا

حسنین محمد نحو طراد

صفاء طالب داود جودة

علي زین العابدین مطشر عبد هللا
سجاد رزاق عبد الرضا عبد الباقي

منال ولید ابراھیم حسن

محمد عبد الرزاق ابراھیم محمد

جلیل حمید رشید سلمان
دنیا راضي غالم یوسف

یعقوب طالب یعقوب یوسف

حیدر عبد الحسین عودة غیالن

محمد خلف علوان صالح

وسام سمیر عبدهللا حمودي

رانیة مصطفى احمد حمادي

أعد بواسطة شعبة القبول


