
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى105/20/1987
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢/٤/٢٠١٣

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.289.0264.284385538369.89906987

انثى210/19/1980
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٩/٤/٢٠١١

مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.55475.54162.513859087265.35970135

مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.6584.8662.646709296864.2526965الذكر305/22/1984
مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.39589.99767.180849965062.02659497الانثى411/07/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.64689.99762.54960465058.78472322الانثى502/28/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---6583.3455.246880255153.97281617الانثى610/18/1993

انثى706/20/1983
موظف في وزارة النقل العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٠/٧/٢٠٠٧
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---71.9491.8557.146676654854.40267365

nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.88789.99760.327025733151.52891801الذكر812/05/1996

3عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین76.97no7175.179الانثى103/10/1989
مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.6391no5274.14737الانثى201/02/1984

انثى308/14/1981
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٢/١١/٢٠١٢

79.194no5070.4358---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر407/11/1982
موظف في وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٣/٥/٢٠١٥

77.684no5069.3788---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---83.1114no4471.37798الذكر503/05/1991

ذكر603/17/1986
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٢/١٠/٢٠١٤

85no3269.1---غیر مرشح فرز ثانيnono

انثى711/25/1969
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢/٣/٢٠٠٥

80.69no3968.183---غیر مرشح فرز ثانيnono

مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین75.052no4666.3364الانثى801/03/1985

اسیل غازي محمود محمد علي

امیره جواد علي اكبر خضر

رفاه عامر جعفر هللا ویردي
ایناس خزعل حسن علوش

اسراء ھیثم عبداللطیف عمر

سیف صالح عبود موسى

محمد علي محمد مجید

اسامھ محمد فاضل نعمة

احمد فاضل ھاني مھدي
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االسم

زھراء ناصر محسن راضي

القبول العامقناة القبول

االسم

میرفت ایاد عبد الخالق عبد هللا

سجاد ھشام صالح محمود
فاطمھ حسن علي جبر

حیاة مھدي علي اكبر شمك
زینب عالء جعفر علي

زینھ ترف مھوس نعیثر
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى906/02/1989
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٨/١٢/٢٠١٦

73.97no4063.779مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین

انثى1011/15/1974
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٣/٤/٢٠٠٦

79.389no2663.3723---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.315no3361.9205الذكر1109/17/1992

4عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى110/06/1990

موظف في وزارة االعمار 
واالسكان والبلدیات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ٢٨/٥/٢٠١٣

مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.9480.9964.999970986966.19997969

مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.7680.2760.020447246561.51431307الانثى208/04/1984
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.7182.3764.884765995261.0193362الانثى310/02/1992
مقبولnoمرشح حسب الخطة---78.72186.95564.945617145060.461932الذكر407/14/1990

انثى503/04/1980
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٧/١١/٢٠٠٦

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---84.986.7870.141801113960.79926077

انثى601/17/1966
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١/٧/٢٠٠٨

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء86.365286.365271.59133360.01391

ذكر712/22/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٠/١/٢٠٠٨

nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.79179.33965.831568173757.18209772

nonoغیر مرشح فرز ثاني---68.84782.2159.084393234755.45907526الذكر812/07/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---90.30890.30872.5771053.8039الانثى909/04/1993

انثى1001/01/1989
موظف في مجلس محافظة بغداد 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٦/٩/٢٠١٢
nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.74693.11658.822459454053.17572161

انثى1101/09/1988
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٩/٤/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---70.9180.8361.591164483353.01381514

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.30587.42161.896564913052.32759544الانثى1211/17/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---69.7588.6856.764292963249.33500507الانثى1307/19/1992
nonoغیر مرشح فرز ثاني---67.20782.2157.676947662648.17386337الانثى1403/19/1995
مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء64.1184.0254.179130562846.32539139الذكر1501/08/1998
مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررین55.7672.952.18417013246.12891907الانثى1610/27/1984 وجدان عبد الحسین عبد المطلب عالوي

دعاء كاظم عبد الزھره عبد زید

نسرین توفیق كریم ویس

ضحى عدنان محمود باش
حنین الطیب ماجد محمد حسین
غدیر جاسم محمد جمیل

محمد مھدي موسى مھدي مكاوي

علي ناصر یوسف ناصر

رفاه امین كاظم عبد

منیره عبد الجبار محمود نزال

صدام فرحان حامد سلطان

علي حسین حمید ناصر
صفا شاكر عواد سلمان

القبول العامقناة القبول

االسم

رند محمد رافع سالم محمد

االء حسین علي فرج
نور عادل عبد المنعم عزیز

دعاء یونس عباس علي

خالده علي احمد یعقوب

احمد عدي عزت حسین
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

ذكر1704/19/1985
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٢/٨/٢٠١٠

nonoغیر مرشح فرز ثاني---68.41992.93753.914093962645.53986577

انثى1803/01/1984
موظف في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢/٨/٢٠١٠

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین66.2687.9254.246983622445.17288854

ذكر1907/14/1986
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٩/٤/٢٠١٠

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین63.5586.48352.628824882744.94017742

nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.09385.21354.46753962244.72727772الانثى2001/13/1995

ذكر2108/19/1983
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٧/٧/٢٠١٣

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین64.322786.892253.093605972143.46552418

ذكر2210/25/1989
موظف في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٥/١/٢٠١٧

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین59.73888.97348.505358582541.453751

ذكر2312/12/1987

موظف في وزارة االعمار 
واالسكان والبلدیات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ١٨/١/٢٠١٦

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین56.585.6947.092674172741.06487192

nonoتنحیة---خطا بیانات78.09287.96563.91110891الانثى2401/06/1995

8عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---89.3no5779.61الذكر111/12/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---79no7678.1الانثى206/22/1992
مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.27no6177.989الانثى311/02/1991
مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.2582.5359.577.525الذكر404/24/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.88no60.576.866الانثى511/15/1991

انثى605/03/1979
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٩/٤/٢٠٠٩

85.05no57.576.785مرشح خارج الخطةتعویض متضررینnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.894.135476.26الذكر702/20/1995

انثى812/28/1984
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٨/٩/٢٠١٧

84no50.2573.875---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.77no5373.139الذكر906/24/1993

زھراء كریم رحیم عبدهللا

رباب صالح محمد سبھان

عباس فاضل ھاتو كریم

سرى مسلم داود حسن

حسین ستار جبار لطیف

القبول العام

االسم
علي محسن علي جاسم

ساره عبد الكریم جابر فرج
علیاء جبار قاسم بنیان
عالء محمد حمید توفیق

بشیر عاصم كاظم حسون

محمد مھدي عبد المجید علي

اسراء ریاض فالح حسن

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة\دكتوراه\مكان التقدیم

مصطفى جلوب حاتم ثجیل

ھدى محسن عجیل خزام

احمد عبدهللا خلیل ابراھیم

نور انور قادر محمد

ضیاء مھدي جاسم محمد
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

ذكر1004/14/1972
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٩/١/٢٠١٧

78.25no5069.775مرشح خارج الخطةذوي الشھداءnoمقبول

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---8694.184974.9الانثى1101/26/1995

انثى1209/02/1988
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٢/٥/٢٠١٦

87no46.574.85---غیر مرشح فرز ثانيnono

انثى1306/29/1987
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٧/٥/٢٠١٨

مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین90.56388.28435.574.0441

nonoغیر مرشح فرز ثاني---84.28982.234873.4023الانثى1403/27/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.77no41.571.089الذكر1505/19/1990
nonoغیر مرشح فرز ثاني---84.833no3770.4831الذكر1604/13/1989

انثى1708/02/1987
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٦/١٠/٢٠١٦

nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.5289.6644.7569.789

انثى1809/10/1977
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٧/٦/٢٠١٤

79.88no4569.416---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین77.19no49.568.883الانثى1906/03/1989
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.4no3868.38الذكر2006/02/1981
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81no35.567.35الذكر2102/16/1982
nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.61182.234165.2277الانثى2203/05/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.889no2964.6223الانثى2307/11/1990
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.5no2163.35الانثى2403/24/1992

انثى2511/23/1979
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٣١/١٠/٢٠١٣

77.69no29.163.113---غیر مرشح فرز ثانيnono

ذكر2612/27/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٤/٩/٢٠١٧

75.38no21.559.216---غیر مرشح فرز ثانيnono

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---91.6992.3772.554415125968.48809059الذكر106/13/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---93.8393.8373.45755567.92025الذكر201/27/1997
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.09891.82163.6408840564.563.89861884الذكر307/01/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.5885.7267.1468665453.563.05280658الذكر411/05/1990
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.50291.82164.756415045762.42949053الانثى504/14/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.11185.33463.6236906657.561.78658346الانثى608/03/1991
مرشح توسعةnonoغیر مرشح---81.0392.3764.1191433952.2560.55840037الانثى703/04/1995

حیدر حامد خضیر علیوي
ایات حمدان عبد علیوي
علیاء كریم عبود حمادي

ساره حسین علي محمد ولي

القبول العامقناة القبول

االسم
علي عباس جواد عوده

محمد بیستون سعید حمھ كریم
محمد عادل مھدي صالح

رقیھ ایاد عباس ابراھیم
امنھ علي رحیم عبود

سھا طالب یحیى ابراھیم

عمار كریم جلوب بجاي
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سجى ایاد نجم عبد الستار

فیان محمد صالح مھدي

سرور علي عبد الحسین شلش
حمید فرھود عبید ولید
اسامھ زھیر نوري قاسم
دعاء محمود مھدي صالح

نور عادل حسون عبد

علیاء عبد الحسین كاظم جاسم

ھدى رشید توفیق خضیر

زینھ رشید حمید عبدالحسین
احمد نجم عبد موسى

محمد مصطفى غضبان كاظم

عباس بدیر ھاشم عبدهللا

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

مرشح توسعةnonoغیر مرشح---74.743282.682663.8846689351.560.16926825الانثى807/07/1993

انثى910/15/1982
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٥/٢/٢٠٠٦

nonoغیر مرشح---75.8984.2464.016422135160.11149549

nonoغیر مرشح---78.23491.82162.159865754.7559.93690599الانثى1003/18/1995
nonoغیر مرشح---78.89791.82162.6866442251.559.33065096الانثى1106/10/1996
nonoغیر مرشح---77.98391.03162.3289606651.559.08027247الانثى1209/02/1996

انثى1305/02/1989
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٢/١٢/٢٠١٢

nonoغیر مرشح---71.1787.9658.2483890457.558.02387233

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي شھداء الحشد60.1286.1549.922629145049.94584039الانثى1406/20/1987
nonoغیر مرشح فرز ثاني---85.69785.69771.424253961.696975الانثى1504/09/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---71.1672.3566.9676088544.560.22732619الذكر1602/04/1985
nonoغیر مرشح فرز ثاني---84.8391.82167.4006366540.2559.25544565الانثى1710/01/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.2492.3763.494015373855.84581076الذكر1801/31/1995

انثى1912/11/1974
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٦/٩/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.8388.2359.48030974655.43621679

nonoغیر مرشح فرز ثاني---73.3391.82158.263452614153.08441683الذكر2004/07/1994

انثى2112/12/1988
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣/١٠/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---69.5183.0459.230823736.552.41157659

nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.29791.82163.0044593226.552.05312152الذكر2207/03/1995

انثى2307/04/1978
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٩/١٢/٢٠٠٧

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررین71.5183.8560.519121942951.06338536

انثى2401/01/1982
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٧/٣/٢٠١٠
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین71.5580.1362.533699932450.97358995

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.4190.5560.4924779128.550.89473454الانثى2509/24/1993

انثى2609/04/1993
موظف في دیوان الرقابة المالیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٤/٤/٢٠١٧
nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.11282.682655.6526689138.2550.43186824

nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.10291.4257.4599782333.550.27198476الذكر2708/08/1995

انثى2812/29/1979
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣٠/٩/٢٠٠٧

nonoغیر مرشح فرز ثاني---66.1491.8452.543275264249.38029268

nonoغیر مرشح فرز ثاني---67.68988.12955.3256132530.2547.80292928الانثى2901/28/1997
nonoغیر مرشح فرز ثاني---69.66793.4154.7077252728.546.84540769الانثى3006/01/1996

انثى3106/20/1970
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢/٧/٢٠٠٦

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء67.6790.6854.2300275727.546.2110193

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین67.8288.8755.1118583324.7546.00330083الانثى3212/26/1979

رجاء طارق حمید زایر

غفران علي جبار محمد
زھراء ادیب احمد كاظم

سھام علي عطیھ بنیان

اسراء زھیر حمد علي

ھیثم عبد الحمید حاجي علي

ایمان محمد محمود كاظم

والء حسین عبد فرج

حنین جذول خلیف عیدان

فاطمھ امین علي طاھر

مصطفى عبد الرحمن عبد ناجي حسن

سعد خوان حسن سعد
مواھب حاتم مونس عیسى
كرار جبار منصور عكلة

استبرق سعد ریحان حسن

صفاء احمد مصلح عباس

غفران خالد خلف عطیة

ھدى عباس عبد غافل
ریام حمزه علي یاور احمد
مروه حسین جوي كریم

فرقان محمد محمدجواد عباس

سحر جبار ناصر كریم
رسل جواد كاظم شنیور

اسماء سمیر محسن عبدالحسن

دنیا بدوي شبیب خلف

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى3302/05/1989
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٠/١/٢٠١٣

nonoغیر مرشح فرز ثاني---68.0788.9655.276267992044.69338759

nonoغیر مرشح فرز ثاني---67.8390.5554.4119450618.543.63836154الانثى3408/05/1992

ذكر3501/10/1964
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٨/١٠/١٩٩٩

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین58.6986.4348.624831373143.33738196

nonoتنحیة---خطا بیانات73.9789.859.67846882الانثى3604/03/1992

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.111no5673.5777الذكر104/29/1994

انثى208/06/1975
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٣/٣/٢٠٠٦

82.63no5072.841---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.583no5072.8081الانثى309/17/1990

انثى409/03/1978
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢١/١١/٢٠١١

80.55no5171.685---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.66no5068.662الانثى506/06/1990

انثى606/07/1984
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٦/١١/٢٠١٤

75.66no5067.962---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---81.55no4470.285الانثى710/05/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.08no4070.156الذكر803/10/1990
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.47no3667.829الانثى905/07/1992

nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.6764no4067.77348الانثى1003/28/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.66no32.7566.287الانثى1105/29/1987

انثى1204/10/1971
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٠/٦/٢٠١٤

79.83no32.7565.706مرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررینnoمقبول

nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.806no3265.4642الانثى1304/29/1990

انثى1410/05/1980
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/١١/٢٠١٤

81.194no2865.2358---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.05no3765.035الانثى1503/18/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.77no3564.939الانثى1602/11/1993

انثى1710/10/1975
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١١/٦/٢٠٠٧

79.388no2964.2716---غیر مرشح فرز ثانيnono رغد عیسى عبد عیسى

امنھ موفق مصطفى امین

بان حسین حمیدي عسكر

ایمان عامر اسماعیل خلیل

اسیل ابراھیم سھیل محمد

عال عمار جاسم عطیة
ایمن عبد السالم قاسم موسى

ھالة فؤاد قاسم فرج

عال ھوال جاسم ھذال

نور علي زاید داغر
حیدر حسن غاضي جدوع

نبا صالح عبد الصاحب محمد صالح
حنین عبد السالم علي حسین

القبول العام

االسم
احمد علي حمید مجید

سرى باسل كمال محمد

مسار ھادي اسماعیل حمادي

حنان فوزي سلمان حمد

ھدیل جلیل صالح حیدر

عبد جاسم محمد عبد

نور احمد حمید جاسم
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سھاد شعاع عبد النبي عبد الكریم
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى1811/04/1977
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٩/١٠/٢٠٠٩

77.72no25.2561.979---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---70no2757.1الذكر1910/24/1990

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى105/22/1978
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٢/٢/٢٠١٢

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.9586.4370.381315870.570.41692106

مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.14191.82165.264124665060.68488726الانثى208/18/1996

انثى307/06/1976
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٥/١١/١٩٩٨

مقبولnoمرشح حسب الخطة---72.8484.6161.254557385559.37819017

مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.2691.82159.796910465458.05783732الانثى410/31/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.56791.82156.862682585456.0038778الذكر509/07/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.1492.3755.5018723651.554.30131065الانثى601/02/1994

انثى705/05/1990
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٣٠/١/٢٠١٤

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---78.3485.7265.2802869845.559.34620089

nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.2592.1765.9736153341.2558.55653073الانثى812/03/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.9192.3763.2328859541.556.71302016الذكر905/14/1995

nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.3992.3760.447505414355.21325379الانثى1006/14/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.4292.3762.845148323755.09160382الانثى1109/19/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.29983.25861.493400464055.04538032الذكر1202/22/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.29991.82159.0333596941.553.77335178الانثى1301/01/1997
nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.76585.16260.912768993352.53893829الانثى1411/09/1990
مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررین70.54784.44259.40920923451.78644644الانثى1509/02/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.3487.9653.476882674250.03381787الانثى1611/17/1989
مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء63.90884.44253.818358573849.072851الذكر1711/25/1995

4عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.63no55.0572.956الانثى104/23/1988
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.77no5071.539الانثى203/11/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.083no5071.0581الانثى301/12/1985
مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.38no5068.466الانثى403/23/1988
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---79.805no39.667.7435الذكر504/03/1988

براءة حسین عبد الھادي نائل
سما حسان علي محمدحسن
رشا سالم صاحب یاسین
نور ناجي حسن مرشد

محمود حمید خلف حمادي

احمد حیدر فوزي محمد
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االسم

طیبھ عالء حسین خضیر
عباس حامد عوفي ثاجب
قطرالندى جاسم محمد جواد
عال عامر جاسم محمد
براء طارق فلیح حسن
ریام سعد فلیح حسین

علي حمدان عبدهللا عباس
ھند محمد ھادي محسن

ھدى كمال كاظم مشلوش

یاسمین غسان سعید حسون
طھ احمد ھاشم عزیز

زھراء مجید شیحان معن

القبول العام

االسم

لقاء شاكر كاظم محمد علي

مریم محمد بخیت طوبان

شیماء سعدي عبود خماس

تبارك جلیل طلب عبد هللا

شیماء محي داود سلیم

مناف محسن ناجي مجبل
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى605/26/1973
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/٩/٢٠١٧

83.111no29.266.9377مرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررینnoمقبول

nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.5585.8237.665.565الانثى710/24/1991
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.277no25.364.4839الذكر804/25/1991
nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.38no30.863.406الانثى906/15/1988

nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.41no31.662.967الانثى1005/17/1986
nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.08no27.261.416الذكر1111/13/1988

ذكر1211/19/1978
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/٤/٢٠١٨

75.94no21.559.608مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداءnoمقبول

nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.833no18.659.3631الذكر1307/01/1989

2عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى101/08/1983
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٤/٦/٢٠١٣

مقبولnoمرشح حسب الخطة---8585.7270.83002859.3767.3920196

مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.4291.82163.1021874651.2559.54653122الذكر206/29/1994
مرشح توسعةnonoغیر مرشح---65.4992.3751.822321375653.07562496الانثى309/15/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.78291.82164.9788856144.2558.76021993الانثى405/12/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---73.9391.82158.740175264454.31812268الذكر507/30/1996
مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررین54.9489.1844.537870631.2540.55150942الذكر605/13/1987

2عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر103/15/1986
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٦/٤/٢٠١٥

81.138no5071.7966---مرشح حسب الخطةnoمقبول

انثى212/15/1974
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٣/٣/٢٠٠٥

73.49no5066.443---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---92.95no27.812573.40875الذكر312/09/1981
nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.162no36.87566.4759الانثى407/12/1987
nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.046no33.437566.06345الذكر504/12/1986
nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.489no36.87566.0048الانثى606/02/1984

اقبال جبار سلطان وھیب

عامر فائق عبد ھاشم
نبا رحیم كریم حسن

مصطفى محمد صبحي فاضل
زھراء جواد كاظم علي

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الریاضیات\دكتوراه\مكان التقدیم

االسم

حارث مثنى عبد الرزاق فرج

رؤى فاضل منصور لطیف

محمد عامر عباس ھزاع
اثمار حسین علي حسین

زھراء حسن كرم هللا طھماز
حیدر نبیل عبد الساده عطیھ

ولید خالد عبید علي

ایاد اسماعیل كاظم فارس

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

نغم داود سلمان حسین
احمد مھلي عبد حسن
نور احمد یاسین ناصر
وسن محمد موسى محمد
طھ عالوي احمد محمد علي

احمد خیون عبد حسین

میرفت عدنان عبدالرحمن حسین
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

ذكر712/20/1978
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٤/٧/٢٠١٣

80no32.565.75مرشح خارج الخطة فرز ثانيتعویض متضررینnoمقبول

ذكر805/31/1975
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٩/١/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.797.5193061.99

nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.388no25.62561.8591الانثى901/03/1991

ذكر1012/13/1969
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٧/٣/٢٠١٦

76.083no27.561.5081مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.02no29.37561.3265الذكر1105/03/1986
nonoتنحیة---درجة التنافسي غیر صحیحة75.5noالذكر1209/08/1983

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر107/20/1994
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٩/١٢/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---93.0793.0773.267574.285773.57296

مقبولnoالطالب االول الیدخل محرك الفرز یرجى معالجتھ یدویا ویجب تدقیق قبولھ في حالة كونھ متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلیة ونفس القسم---الیوجدالیوجدالیوجد86.73186.731الذكر201/01/1997

ذكر304/01/1995
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٨/١٢/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.7493.0769.071563885564.85009471

مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.4586.73168.1445243156.428564.62971701الانثى408/22/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.65886.73167.4899401552.857163.10008811الانثى508/12/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.83586.73168.462724935062.92390745الانثى605/24/1995

انثى707/14/1979
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٥/١/٢٠١٦

مقبولnoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین74.9782.93863.938911785059.75723824

ذكر807/29/1990
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٥/١٢/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---68.6780.8159.65605345056.75923738

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---79.29986.73165.5402381229.285754.66387668الذكر908/04/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---74.1684.9362.1994842836.428554.468189الذكر1005/14/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.2189.0558.5971378439.285752.80370649الانثى1111/03/1995

انثى1206/01/1989
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٨/١٠/٢٠١٣

nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.81591.73864.25038282552.47526796

ذكر1304/28/1991
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٢/١٢/٢٠١٦

nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.3184.3960.9202538827.857151.00130772

nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.2185.5560.2558898326.428550.10767288الذكر1411/01/1991

وسام علي عبدالحسین علوان
بتول احمد جاسم فؤاد

زینھ طارق نعمان محمود

مصطفى عبد السالم احمد عبد الرزاق

عبدالصمد ابراھیم حسین شرف

رغد سعد علي كاطع
اسماء صالح جاسم عوده

فاطمة عبد الحسین مظلوم حمید

ابتسام جبار كاظم خصاف

انس محمد سعید نایف جراح

عبدالرحمن ماجد حامد محمد

القبول العامقناة القبول

االسم

ھادي حسن ھادي حسن

محمد علي جاسم مجید

عمر علي ھالل خلف

مقداد قیس حسین علي

ھدى فاضل عباس محمد

عماد فرھود محي مصجر

سنار مازن یونس حنا
عادل سفیان حسین زینل

\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الریاضیات\ماجستیر\مكان التقدیم

حسن واصي مكطوف محمد

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى1503/23/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/١١/٢٠١٢

مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین66.3584.8755.6766952433.571449.04510667

nonoغیر مرشح فرز ثاني---66.65486.73155.0892070734.285748.84815495الانثى1606/26/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---69.54586.73157.4786045227.857148.59215317الانثى1710/06/1996

انثى1812/20/1977
موظف في وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٤/٥/٢٠٠١

nonoغیر مرشح فرز ثاني---66.5885.6155.530644227.857147.22858094

ذكر1908/04/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٧/١/٢٠١٣

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء64.01880.05655.9877617225.357146.7985632

انثى2004/28/1984
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٢/٥/٢٠٠٩
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین57.9685.6948.3095822121.785740.35241755

ذكر2104/29/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٩/١٠/٢٠٠٩

nonoغیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء5592.143.6088490822.537.27619435

nonoتنحیة---خطا بیانات71.75286.73159.3026793الانثى2203/26/1996

5عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى109/01/1983
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١١/١٠/٢٠١١

87.69no6380.283مرشح خارج الخطةتعویض متضررینnoمقبول

ذكر203/24/1988
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢/٧/٢٠١٧

87.22no6179.354---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر311/17/1990
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٢/١٢/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.7582.455074.325

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشھداء83.44no5073.408الانثى406/18/1988
مقبولnoمرشح حسب الخطة---83.22no5073.254الانثى510/05/1994

ذكر607/22/1991
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٢/١٢/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.8382.455272.181

مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.125no5071.7875الذكر709/25/1989

ذكر807/22/1980
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٣/٨/٢٠١٤

97.77no3478.639---غیر مرشح فرز ثانيnonoمرشح توسعة

موسى جعفر موسى صافي

علي عامر وھیب محمد

امجاد غالي علیوي جخیور

محمد علوان فرحان طالل

نور صباح احمد صالح

دعاء خالد كاظم شبیب
شھد عادل جار هللا احمد

زید حمید محمود جاسم

الزھراء محسن زمام سید

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء\دكتوراه\مكان التقدیم

االسم

رسل سعدون مطشر عبعوب
االء وسام فرج شمخي

زینب محمد لفتھ مریوش

حمزه عبد الرضا محسن جاسم

فاطمھ كاظم جواد عیسى

حیدر محي ھاشم كاطع

االء عبدالحلیم عبدهللا محسن

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

ذكر906/14/1980
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/٧/٢٠١٨

85.611no4172.2277---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.16no4672.012الذكر1001/17/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---82.49no4470.943الذكر1106/18/1982
nonoغیر مرشح فرز ثاني---84.91no3569.937الانثى1209/12/1974
nonoغیر مرشح فرز ثاني---82.9444no3668.86108الانثى1312/08/1992
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.25no3968.575الذكر1401/11/1988

انثى1503/04/1991
موظف في وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٤/٤/٢٠١٧

78.13no4568.191---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.694no3667.9858الانثى1601/14/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.25no3767.275الذكر1704/05/1993

ذكر1801/04/1986
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٠/٤/٢٠١٧

82.47no2966.429---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.216no3365.3512الذكر1911/19/1993

ذكر2007/01/1969
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٥/١٢/٢٠٠٥

76.882no3865.2174مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء

انثى2109/01/1977
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٤/١٠/٢٠١٥

79.47no3164.929---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---82.444no2464.9108الانثى2209/30/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.055no2764.8385الانثى2303/13/1991
nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.44477.5952964.3108الذكر2408/25/1993

انثى2511/29/1970
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٧/٣/٢٠١٦

77.882no3163.8174---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.972no3263.4804الانثى2609/17/1990
nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.66no2763.162الذكر2711/11/1980

ذكر2802/25/1968
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٣٠/٩/٢٠١٤

76.86no3163.102غیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداءnonoمرشح توسعة

انثى2908/01/1985
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٧/١٠/٢٠١١

78.666no2462.2662---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoتنحیة---درجة التنافسي غیر صحیحة81.028noالانثى3001/01/1994

7عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

اسراء عبدالستار اسماعیل خلیل

ھدى یاسین خضر عباس
سعد محمد حسن محمد

حسن خضر ناجي محمد

زھراء علي ناشور حسن

شھد عدنان حاتم علوان

یونس محمد عبد حسین

جلیل شنشول طاھر موسى

روى محسن محمد تقي

نور جاسم محمد علي عبد
حوراء علي ھاشم جاسم
احمد عباس ابراھیم اكبر

رفل سالم كاظم سلمان
عباس لطیف عزیز محمد

علیاء حافظ عبید عیال

سلیمھ كریم احمد ذیاب
محمود محمد احمد جاسم

حسین جاسم عبود محمد

محمد احمد جاسم محمد

منتظر علي مھدي علي
محمد محمود مسعود محمود
ھند جودت شوكت حمید

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

مقبولnoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین90.69491.34772.316071737372.52125021الذكر103/20/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.78491.34768.401017686366.78071238الذكر210/11/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.93891.04970.276079265766.29325548الانثى301/29/1997

انثى404/28/1992
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٧/١٢/٢٠١٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.7882.7870.6955365.3865

مقبولnoمرشح حسب الخطة---84.39891.34767.295872085964.80711045الانثى508/31/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---85.73591.34768.361946885263.45336281الذكر608/03/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---82.46791.34765.756163455863.42931441الانثى701/13/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.5691.34764.235591545862.36491407الانثى810/08/1995
مرشح توسعةnonoغیر مرشح---82.2988.2467.201013155162.3407092الانثى907/07/1994

مرشح توسعةnonoغیر مرشح---72.7291.34757.984262876359.48898401الذكر1011/02/1996
nonoغیر مرشح---72.06391.34757.460395146058.2222766الانثى1112/24/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.57389.33267.669880994360.2689167الانثى1204/18/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.388.2465.575906624659.70313463الذكر1309/20/1993

انثى1408/31/1979
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٨/١٢/٢٠٠٩

nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.186.8464.492756794759.24492976

ذكر1507/08/1986
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٥/٤/٢٠١٦

nonoغیر مرشح فرز ثاني---79.50186.13966.022175323356.11552272

ذكر1602/28/1975
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٦/٩/٢٠١٠

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء68.53880.1759.879915993753.01594119

انثى1711/04/1984
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٦/٩/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.4884.8854.942101794652.25947125

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.6788.2461.794879873052.25641591الانثى1807/19/1995

انثى1902/10/1973
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/٣/٢٠٠٥

مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین66.9579.4158.892140473451.42449833

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین73.2286.8460.462991712951.0240942الانثى2006/30/1980

انثى2104/03/1985
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٦/٩/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.3586.3863.281757932050.29723055

nonoغیر مرشح فرز ثاني---70.51586.90458.199379663049.73956576الذكر2209/27/1994

ذكر2312/01/1971
موظف في وزارة الكھرباء 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٢/١٢/٢٠٠٥

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین63.1384.4353.168500244049.21795017

ذكر2408/23/1989
موظف في وزارة الداخلیة 
العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٩/١/٢٠١٤

nonoغیر مرشح فرز ثاني---66.7985.4355.787983443348.95158841

نجوان محمد سعید جاسم

بشرى جبار عریبي ضیدان

مصطفى ابراھیم كیطان فیاض

لیث حكیم كاظم علي

سیف كریم عبدالحسین علي

زینب مھنا حمد علي

علي محمد عبد الرضا عباس

قصي نورالدین عبدالمطلب محسن

سارة جاسم محمد غاوي

نور علي عناد حسین

خولھ كریم امویر خنجر

حوراء جمعھ ھاشم دوحي
زھراء عبد حسین علیوي
محمد عباس عبدهللا عباس
ھدى عبد الكریم حسین جاسم
زھراء فالح حسن بشیت
حسین علي وھیب عزیز

مھند ھادي شولي مصیوب
زھراء علي طاھر مھدي

امال فاضل كامل معیجل

رؤى محمد كاظم سكر
عباس عبدالساده محمد محیسن

ایات علي نعمھ عبید

كریم سالم عبود جینھ
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى2504/25/1975
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢١/٩/٢٠٠٠

nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.0683.6555.153224753448.80725732

nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.249489.36352.820412623447.17428883الانثى2601/01/1991
nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین64.66386.90453.369446032544.85861222الانثى2707/16/1995

ذكر2803/19/1990
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٧/١٢/٢٠١٦

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین57.77181.53449.87030173344.80921119

ذكر2906/01/1982
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٩/١١/٢٠١٤
nonoغیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء57.18584.72348.044464772541.13112534

5عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر107/11/1986
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٤/٨/٢٠١٦

95.67no5081.969مرشح خارج الخطةذوي الشھداءnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---88.055no5778.7385الانثى206/25/1994

ذكر301/21/1982
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٥/٩/٢٠١٣

مقبولnoمرشح حسب الخطة---8984.325478.5

مقبولnoمرشح حسب الخطة---88.5no5578.45الانثى406/24/1994

ذكر512/27/1984
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/١٠/٢٠١٧

87.684no5377.2788مرشح خارج الخطةتعویض متضررینnoمقبول

ذكر605/31/1979
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٤/٥/٢٠١٥

83.5no6176.75---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر701/17/1980
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٩/٨/٢٠١٥

83.23no6176.561---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر808/10/1975
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٣/٦/٢٠١٦

86.83no5176.081---غیر مرشحnonoمرشح توسعة

ذكر907/01/1970
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٣/٨/٢٠١٧

83.8no5876.06---غیر مرشحnonoمرشح توسعة

ذكر1005/20/1977
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٧/١٠/٢٠١٢

84.333no5274.6331---غیر مرشحnono

nonoغیر مرشح---82.88890.725173.3216الانثى1112/04/1991

عباس فاضل ھادي محمد

بشائر سبتي فارس حسین

حنین علي جاسم محمد

حسام شعیب محمد شعیب

حیدر رعید فاضل كریم

تحسین فالح مھدي كاطع

یحیى مصطفى عبد الحسین حمادي

علي جعفر ھویدي حریجھ

القبول العامقناة القبول

االسم

سیف محمد عبد هللا حسین

نسرین خالد فھد وسین

بھاء جواد علوان داغر

سحر عبد الستار عبد الجبار جمعھ
فدك یحیى طعمھ جیاد

محمد علي حمید عباس

انور صبیح سالم حسن

\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء\دكتوراه\مكان التقدیم

سناء عبد الحسین خریبط دھیم
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى1203/15/1981
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٥/٥/٢٠١٣

75.83no5569.581مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشحتعویض متضررین

ذكر1305/23/1970
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٨/١٢/٢٠١٤

83.71no4973.297---غیر مرشح فرز ثانيnono

انثى1405/26/1982
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢١/١٠/٢٠٠٨

nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.9182.674471.937

nonoغیر مرشح فرز ثاني---83.722no4271.2054الانثى1502/18/1991

انثى1609/29/1979
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٠/٦/٢٠١٠

82.806no4471.1642---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---81.055no4770.8385الانثى1705/17/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---80.527no4870.7689الذكر1802/04/1992

ذكر1906/15/1982
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٥/٤/٢٠١٥

79.8no4870.26---غیر مرشح فرز ثانيnono

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین80.444no4569.8108الانثى2007/07/1990

ذكر2112/13/1980
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١٩/٩/٢٠١٦

80.54no4268.978غیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداءnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.5no4568.45الذكر2201/03/1993

ذكر2312/23/1972
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٤/١١/٢٠١٦

83.19no3468.433---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین82.555no3568.2885الانثى2406/11/1994

ذكر2501/01/1972
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢/٢/٢٠١٤

78.25no4568.275---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.11924467.877الانثى2603/08/1985
nonoغیر مرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي الشھداء80.027no3967.7189الانثى2704/16/1991
nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.055no4467.1385الذكر2811/24/1989
nonoغیر مرشح فرز ثاني---77.5no3965.95الانثى2908/23/1987
nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.722no3263.3054الذكر3004/03/1975
nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.166no2461.9162الانثى3102/27/1992

ذكر3207/01/1974
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٤/٤/٢٠١٤

80noتنحیة---درجة التنافسي غیر صحیحةnono

ذكر3308/23/1982
موظف في وزارة الدفاع العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٥/٧/٢٠١٨
97.16noتنحیة---درجة التنافسي غیر صحیحةnono

بالل رباح علي اسماعیل
ھبھ كاظم وھاب سالم

وسام صباح مجور زبون
ابرار قاسم مصطفى مجید

ناصر حسین جدران شنور

عالء صبیح شنشول كریم

محمد رستم علي محمد

نذیر نزار محمود رؤوف

الرا عدنان كاظم مجیسر

عادل جاسم محمد خلف

كاترین كاظم شنشل رھیف
مروه جواد لھود خضیر

فردوس سامي حسین بدوي

ھالھ عدنان احمد جاسم
ایوب طالب عبد داغر

مالك عطیھ دشر عباس

ایھ جمعھ بطي الزم

ماجد كامل غثیث سلطان

نادیھ جاسم غضیب محیسن

شھاب الدین احمد خلیفھ ھایت

عبیر علي محمد حسین حسن

ایناس جاسم محسن ولي
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoالطالب االول الیدخل محرك الفرز یرجى معالجتھ یدویا ویجب تدقیق قبولھ في حالة كونھ متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلیة ونفس القسم---الیوجدالیوجدالیوجد89.3189.31الذكر102/07/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---87.60189.3170.943470245766.76042917الانثى201/07/1997
مقبولnoمرشح حسب الخطة---86.789.3170.213797455164.44965821الانثى309/10/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.9188.6465.053086645060.53716065الذكر402/26/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.83989.3163.037736795159.42641575الانثى510/12/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---75.3184.6663.305411655059.31378815الانثى608/09/1989
مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.49789.3161.950921155058.3656448الذكر712/29/1996

ذكر801/25/1981
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٠/٩/٢٠١١

مقبولnoمرشح خارج الخطةتعویض متضررین60.89774.54956.067856225054.24749935

ذكر905/13/1970
موظف في وزارة النفط العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٣/١٠/٢٠٠٠
مقبولتدویر فئات ذوي الشھداءغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین74.4379.9665.149521014358.50466471

ذكر1006/29/1975
موظف في وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١/٨/١٩٩٩

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---72.8777.3365.333755013355.63362851

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.98389.3161.534659423754.17426159الانثى1112/12/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---76.10689.3161.634270693453.34398948الانثى1208/01/1996

ذكر1302/01/1974
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢١/٩/٢٠٠٨

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین67.3478.2459.869253583753.00847751

nonoغیر مرشح فرز ثاني---75.04578.96266.280943021851.79666011الانثى1405/27/1993

انثى1507/01/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٤/١٠/٢٠٠٩

مقبولnoمرشح خارج الخطة فرز ثانيذوي شھداء الحشد73.5885.661.373971962349.86178037

انثى1602/07/1987

موظف في وزارة االعمار 
واالسكان والبلدیات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شھادة 
في ١١/٨/٢٠١٥

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین65.590.6852.491012354149.04370865

nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.56289.3153.095236313748.26666542الانثى1704/06/1996

ذكر1807/05/1977
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٩/٨/٢٠٠١

nonoغیر مرشح فرز ثاني---70.5882.2860.535131261546.87459188

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین60.90289.3149.321345934046.52494215الذكر1909/30/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.6785.6254.767184652144.63702926الذكر2012/01/1978

ذكر2104/30/1979
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٨/٧/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثانيتعویض متضررین62.26593.98148.692626613444.28483863

سرمد جواد كاظم حسن

محمد جبار مطر محمد

نمارق ابراھیم مالك عبدال

ایمان علي راضي حمود

حكیمھ عبد الرسول عبد هللا محمد

ضحى ثابت نعمان ثابت

احسان عبد الحسین سلیمان داود

حامد محمد جاسم حمدان

علي صدام لفتھ والي

خالد حمید جبر سھر

اثیر مقداد جمیل حمید

یسر رائد محمد حسن
حنین جمعھ عجیل جخیور

عصام سلیم علي محمد

سحر محمد علي جیاد
لونا باسل حازم بشیر

مھیمن علي عبد الحسین عبد السادة
نور وسام صبري احمد
وسن حسن علي حسین
عبدالقادر مكي دحام سالم

القبول العامقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم
ولید رعد طالب عباس

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى102/06/1983
موظف في وزارة النقل العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٤/٣/٢٠١٣
مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.6988.250.394155338460.47590873

ذكر208/03/1985
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٤/٤/٢٠١١

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.4892.1650.310104175652.01707292

مقبولnoمرشح حسب الخطة---53.789.7643.33810165045.33667112الانثى308/09/1994

ذكر402/15/1993
موظف في وزارة النقل العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٣/١/٢٠١٧
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---73.2375.7266.663284473657.46429913

2عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.9744no5072.38208الذكر102/12/1990

ذكر203/01/1985
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١١/٣/٢٠١٣

76.222no5068.3554---مرشح حسب الخطةnoمقبول

انثى302/04/1977
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٧/١٠/٢٠٠٥

76.53no4266.171---غیر مرشح فرز ثانيnonoمرشح توسعة

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---74.316no3763.1212الانثى411/26/1977

4عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---74.55290.67859.746096785056.82226775الانثى109/29/1990

انثى212/24/1985
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٨/٩/٢٠٠٨

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---7489.51259.835239973953.58466798

انثى303/03/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٧/١١/٢٠١٣

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---75.12893.11659.123079943953.08615596

ھبھ قاسم جبر ھلیل

لمیاء ناجي خلیل اسماعیل

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحاسوب\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم
مروه مشعان سعدون محمد

النفقة الخاصة

االسم
قصي زھیر عبدهللا محمد

علي باسم یوسف ذیاب

ایثار عبد الوھاب حاجم جواد

اسراء عزت سلیم فرج

النفقة الخاصة

االسم

زینھ جبار محي احمد

سرمد حمید محل شھاب

شھد محمد عبد خلیل

احمد عبدالكریم علي مناتي

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحاسوب\دكتوراه\مكان التقدیم

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الجو\ماجستیر\مكان التقدیم

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى408/06/1989
موظف في وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٧/١٢/٢٠١٢

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---75.47993.11659.399304533752.67951317

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---67.5484.3156.939560553650.65769239الانثى501/19/1989
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---71.07888.43657.95562332648.36893631الذكر611/02/1993

انثى706/16/1982
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٣٠/٩/٢٠٠٩

nonoغیر مرشح فرز ثاني---63.7375.2758.266763322247.38673432

nonoغیر مرشح فرز ثاني---63.1786.3452.374617212544.16223205الانثى809/02/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---56.63289.2645.881056243442.31673937الانثى904/25/1993

nonoغیر مرشح فرز ثاني---52.5785.6943.817024451836.07191711الذكر1003/02/1990

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر106/26/1989
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٩/١٢/٢٠١٦

88.76no5077.132---مرشح حسب الخطةnoمقبول

انثى204/25/1989
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٨/١٢/٢٠١٦

77.08no5068.956---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر310/12/1983
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/١٢/٢٠١٤

86.19no2868.733---مرشح حسب الخطة فرز ثانيnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---76.1387.9635.563.941الانثى410/26/1983

انثى501/13/1982
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٢/١/٢٠١٥

74.555no28.560.7385---مرشح حسب الخطة فرز ثانيnoمقبول

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---79.9892.3763.288277045059.30179393الانثى106/12/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.0691.8661.209263015057.84648411الذكر209/11/1975
مقبولnoمرشح حسب الخطة---70.6691.82156.142036845054.29942579الانثى311/18/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---66.6888.9654.147517995052.90326259الانثى411/08/1989
مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.24982.21752.560629295051.7924405الانثى506/08/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.8592.0350.652275075050.45659255الانثى609/24/1995

وسن عبدالجبار دوحان حمد
فائز رسول جبر حمیدي

اسراء عیسى رحیمھ طخاخ
وفاء طالب محمد مھدي

مروه مؤید كریم محمد علي
ریام ابراھیم دحام صالح

ازھار سعید ھندال موازي

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

النفقة الخاصة

االسم

محمد ابراھیم حمود عباس

دجلھ عبدهللا علي میر جوا میر

جواد نوار كحیط عباس

رونق مھدي ھاشم رسن

فرح محمد محمد حسن علي
دعاء علي عبد جعفر

احمد طارق محمد محي الدین

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\أحیاء مجھریة\دكتوراه\مكان التقدیم

فاطمھ تاج الدین عوني علي

زینب محمد فاضل عبد الرحیم
زید طاھر عمر طاھر

ھند عبد الصاحب احمد علي

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

ذكر707/24/1980
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣٠/٨/٢٠١٢

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---77.989.1863.1507120437.7555.53049843

انثى810/22/1986
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٠/١٠/٢٠١٤

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---69.7386.4857.7481799334.550.77372595

nonoغیر مرشح فرز ثاني---72.7994.1356.8621127727.7548.12847894الذكر903/05/1994

انثى1004/25/1976
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٤/٥/٢٠١٣

nonoغیر مرشح فرز ثاني---67.6789.1854.857621131.547.85033477

nonoغیر مرشح فرز ثاني---61.2988.449.988789593545.49215271الذكر1101/08/1986

انثى1210/08/1980
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٧/٢/٢٠٠٨

nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.5682.8855.941158320.2545.23381081

ذكر1305/27/1983
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
١٠/٩/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---63.1389.1851.177207332944.52404513

ذكر1410/12/1979
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣٠/١٠/٢٠١٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---60.9289.1849.385640282542.06994819

nonoغیر مرشح فرز ثاني---61.1687.7150.154895682241.70842698الانثى1508/03/1989
nonoغیر مرشح فرز ثاني---62.5394.348.787325032541.65112752الذكر1602/20/1994

ذكر1703/17/1985
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣٠/٩/٢٠١٣

nonoغیر مرشح فرز ثاني---57.0489.6646.069056442740.3483395

انثى1802/09/1977
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣٠/١/٢٠٠٢

nonoغیر مرشح فرز ثاني---58.0589.0347.1138703221.2539.35470923

nonoغیر مرشح فرز ثاني---59.6895.146.2974973719.7538.33324816الانثى1904/07/1993

4عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى103/08/1977
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢/٥/٢٠١١

75no3462.7---مرشح حسب الخطة فرز ثانيnoمقبول

5عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ضفاف عبد هللا احمد سرحان

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

ساره حكمت عبد االمیر ناشوش

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\حیوان\دكتوراه\مكان التقدیم

االسم

احمد صبیح عبد الحسین عباس

حیدر عبد هللا نجم عبد

ریمان سعد صالح مھدي
مرتضى غازي جمعھ خضیر

علي ایاد كامل توفیق

وئام نزار محمود جاسم

قیس ابراھیم عبید درب

سھام عباس جبر الحسین

علي عصام علي عبدعون

شروق اسماعیل ابراھیم جواد

االمین محمد عبادي ثویني

ضحى طالب جعفر علي

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.825282.682654.552812455053.18696871الانثى101/08/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---58.1779.1951.270622245050.88943557الانثى202/21/1970

انثى303/04/1976
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٣/٢/٢٠٠٦

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---66.7484.6156.1247825334.549.63734777

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---63.985.8253.204084132945.94285889الذكر406/15/1991
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---68.617394.947953.2885101726.545.25195712الانثى504/05/1997
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---67.10491.82153.316660632544.82166244الانثى611/24/1996
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---57.64191.03146.070343812740.34924067الانثى711/18/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---53.9987.7144.2750624224.538.3425437الذكر801/06/1992

2عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---77.94no5069.558الانثى104/29/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---76.72no38.965.374الانثى209/22/1993

2عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى108/30/1977
موظف في وزارة التجارة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢/١٠/٢٠٠٠

مقبولnoمرشح حسب الخطة---71.2789.0357.843333995055.49033379

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.3489.6651.964991085051.37549375الانثى205/12/1987

2عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى105/12/1983
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٤/١٠/٢٠١٢

مقبولnoمرشح حسب الخطة---76.9790.5456.2570.754

ذكر207/01/1968
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٣/١٠/٢٠١٤

75.222no5067.6554---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر307/01/1976
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٧/١٢/٢٠٠٥

90.24no32.7572.993---غیر مرشح فرز ثانيnonoمرشح توسعة

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---76.66677.56529.37562.4787الذكر404/17/1968

االسم

امنھ حسن ابراھیم محمد

نجم عبد علیوي ھمیم

فاھم محمد ابراھیم مزعل

عدنان محمد علي محمد حسین علي

النفقة الخاصة

االسم

عبیر سعید عبد الھادي عبد الرزاق

زینھ امیر عبود عبد الجبار

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الریاضیات\دكتوراه\مكان التقدیم

االسم
منار فالح جاسم محمدجعفر
رسل عبد الرسول علي جاسم

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات\ماجستیر\مكان التقدیم

ایمان محمد علي حسن كاظم
مرتضى كاظم مالخ عزیز

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الحیاة\نبات\دكتوراه\مكان التقدیم

ماب ریاض ساجت سالم
بان ضیاء حبیب فھمي

ھدیل فاضل سلیم عساف

مصطفى سامي نسیم عداي
زینب علي جاسم ھاشم
ھاجر مؤید یاسین محمد

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى502/01/1970
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٦/١٠/٢٠١٦

79.08no16.562560.32475---غیر مرشح فرز ثانيnono

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر104/22/1989
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٤/١١/٢٠١٣

مقبولnoمرشح حسب الخطة---61.8489.4250.03839415050.02687587

ذكر202/18/1984
موظف في دیوان الوقف السني 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٩/٦/٢٠١١
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---54.4772.3851.2452977336.428546.80025841

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---58.9593.0746.407210973041.48504768الانثى307/14/1994
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---59.6686.1549.5406529320.714240.89271705الذكر406/02/1993
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---59.58181.70751.3554064115.714240.66304449الذكر505/04/1993
nonoتنحیة---خطا بیانات84.4693.0766.48944934الذكر604/06/1991

5عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت
مقبولnoمرشح حسب الخطة---80.91no5272.237الانثى107/05/1990

ذكر201/16/1979
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٤/٦/٢٠١٥

75.906no5068.1342---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---79.444no2763.7108الذكر304/30/1988

ذكر406/21/1982
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ١/٤/٢٠١٤

78.657no2763.1599---مرشح حسب الخطة فرز ثانيnoمقبول

ذكر504/01/1985
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٦/٢/٢٠١٧

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---7582.782961.2

انثى605/10/1989
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٣/٨/٢٠١٦

77.14no2461.198---غیر مرشح فرز ثانيnonoمرشح توسعة

7عدد المقاعد النفقة الخاصة

نھاد خلیل ابراھیم اسماعیل

محمد ریاض عبدالرزاق راضي

زھراء عبد العزیز تركي عبد

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء\ماجستیر\مكان التقدیم

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم
ندى ناظم احمد فرحان

ایاد كاظم فاضل عباس

احمد ولید محمد حسین

اكرم عبد الواحد احمد عبد

بتول موفق عبدالحسین باقر
ایھاب احمد جلوب عبد الكریم
محمد عدنان محمود حماد
علي فالح عبدالحسن حمودي

\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الكیمیاء\دكتوراه\مكان التقدیم

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\علوم الریاضیات\ماجستیر\مكان التقدیم

االسم

علي صفاء رضا مھدي

سھاد عبد المھدي علي حسن

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر107/25/1976
موظف في وزارة العلوم 

والتكنولوجیا والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٨/٩/٢٠٠٠

مقبولnoمرشح حسب الخطة---69.1881.0459.977625865056.9843381

انثى205/20/1982
موظف في وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣/١٢/٢٠٠٩

مقبولnoمرشح حسب الخطة---64.68578.88957.168727475055.01810923

ذكر301/01/1987
موظف في وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٢٠/١٢/٢٠١٥

مقبولnoمرشح حسب الخطة---67.8985.4356.706785385054.69474977

مقبولnoمرشح حسب الخطة---67.12191.34753.519825465052.46387783الانثى409/16/1996
مقبولnoمرشح حسب الخطة---63.8288.2452.117737995051.48241659الانثى502/16/1995
مقبولnoمرشح حسب الخطة---60.784.8850.931361925050.65195335الذكر602/05/1985

انثى709/21/1987
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢٩/١/٢٠١٤

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---79.3685.7866.097868973255.86850828

مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---70.17888.21757.320280183751.22419612الانثى812/28/1997

انثى912/04/1975
موظف في وزارة البیئة العراقیة 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

٩/٥/١٩٩٩
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---63.9883.6554.237677823548.46637448

nonoغیر مرشح فرز ثاني---62.92283.23653.52784733648.26949311الانثى1006/06/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---66.32691.34752.88592163547.52014512الانثى1106/05/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---67.73791.34754.011001293247.4077009الانثى1206/01/1995
nonoغیر مرشح فرز ثاني---61.3987.0550.608844063947.12619084الذكر1303/22/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---70.0491.0855.959714542546.67180018الانثى1404/06/1990
nonoغیر مرشح فرز ثاني---59.4186.0749.365106023845.95557421الذكر1507/08/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---55.4968.7154.252357372545.47665016الانثى1605/24/1988

انثى1706/09/1974
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٥/٢/٢٠٠٧

nonoغیر مرشح فرز ثاني---58.7783.6549.821011663445.07470816

nonoغیر مرشح فرز ثاني---62.64391.34749.949232383344.86446267الانثى1809/30/1996
nonoغیر مرشح فرز ثاني---63.86384.46753.76927092344.53848963الانثى1912/16/1992
nonoغیر مرشح فرز ثاني---61.10689.36349.466265343244.22638574الانثى2010/07/1990
nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.20984.27754.989554961843.89268847الذكر2101/01/1994

انثى2207/13/1985
موظف في دیوان الوقف السني 
والمباشرة بعد آخر شھادة في 

١٠/٩/٢٠١٢
nonoغیر مرشح فرز ثاني---65.0989.7752.526259612343.66838173

nonoغیر مرشح فرز ثاني---62.22683.36852.876574852143.31360239الذكر2305/25/1993
nonoغیر مرشح فرز ثاني---53.398781.797445.990504663743.29335326الانثى2402/07/1994

ذكر2504/08/1984
موظف في وزارة الصحة العراقیة 

والمباشرة بعد آخر شھادة في 
٣٠/١٠/٢٠١٣

nonoغیر مرشح فرز ثاني---60.8889.7749.128878242541.89021477

nonoغیر مرشح فرز ثاني---52.0683.23644.287526313441.20126842الانثى2601/06/1992
nonoغیر مرشح فرز ثاني---55.5983.2647.280877372741.19661416الذكر2703/08/1982

علي عدنان وحید محمد
ریم رعد جعفر رضا

ھاشم محمد رشید ابراھیم

عال عبد السالم عبد الرحمن عبد القادر
ولید خضیر كاظم علي

انغام نعیمھ عبد شمخي

نور عبدالمحسن جاسم محمد
رسل شاكر عبد عطیة
امل خالد مراد كاظم

باز فاروق عزیز مھدي

زینب شاكر محمود خلیل

سحر سعدي خضیر قدوري
ساره موسى قاسم محمد
صمیم رافع رصین عزیز
رسل رعد كریم علوان

یوسف ناظم عباس عبد هللا
زینب صادق حسن ھلوس

دعاء محمد عذیر مسعود
عمر محمد احمد احمد

مروه عبدهللا عطیھ بازي

كوثر عامر علي حسین

ضمیاء فھد نعمان زیدان

مروه صالح مھدي صالح

االسم

رائد ھاشم محمد مھدي

منال رضا عبد الرحیم علي

محمد حبیب ھادي عبد الحسین

رسل سعد صباح صالح

Time] Date][Pages من [Page صفحة



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

nonoغیر مرشح فرز ثاني---54.7786.0745.50962562940.55673792الذكر2809/10/1992
nonoغیر مرشح فرز ثاني---51.4287.0542.389750142436.8728251الانثى2908/25/1991

5عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

انثى102/09/1981
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٨/١٢/٢٠٠٥

84.125no7079.8875---مرشح حسب الخطةnoمقبول

مقبولnoمرشح حسب الخطة---81.53no6576.571الانثى203/10/1990

ذكر307/01/1980
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٠/١٢/٢٠١٣

78.583no5872.4081---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر403/12/1976
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٢٢/٢/٢٠١١

80.639no5272.0473---مرشح حسب الخطةnoمقبول

انثى504/22/1973
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٤/٩/٢٠١٦

76.473no5770.6311---مرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر602/24/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٢/١١/٢٠١٥

83.6no4070.52---غیر مرشح فرز ثانيnonoمرشح توسعة

ذكر701/01/1976
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ٢/١١/٢٠١٧

83.5no3970.15---غیر مرشح فرز ثانيnonoمرشح توسعة

انثى805/25/1972
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٦/١١/٢٠١٣

83.11no3668.977---غیر مرشح فرز ثانيnono

nonoغیر مرشح فرز ثاني---78.868no3565.7076الانثى905/20/1990

6عدد المقاعد

الموقف النھائيالمالحظاتالموقفاالمتیازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالموالیدت

ذكر111/22/1988
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٦/١٢/٢٠١٢

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---70.7992.9255.789407022747.15258491

موظف في اخرى والمباشرة بعد ذكر202/23/1978
مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---64.584.4954.295197662846.40663836آخر شھادة في ٦/٦/٢٠١٢

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---60.7489.9848.936944883945.95586141الذكر310/29/1993

النفقة الخاصة

االسم

كاظم فخري فاضل كریم

وسام ابراھیم طاھر موسى

مصطفى بھاء الدین حایف حرج

حسن عبدالزھره محمد ھاشم

مھى عزیز جودي محمد

ضحى جلیل الوي خشاف

قناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء\ماجستیر\مكان التقدیم

عتاب فاضل حسین واجد

رانیا رعد كاظم شنیشل

سعید مجیت فیاض رمضان

انیس عبد المنعم محمد جاسم

بان فیصل رشید وحید

حسین علي كعید طویرش

براء غازي خزعل علیوي

النفقة الخاصةقناة القبول\الجامعات\الجامعة المستنصریة\كلیة الـعلوم\قسم الفیزیاء\دكتوراه\مكان التقدیم

االسم

ابراھیم غني شواي شھید
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصریة
قسم الدراسات العلیا

 للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ نتائج الترشیح االولي للدراسات العلیا

انثى404/09/1981
موظف في وزارة التربیة والتعلیم 

العراقیة والمباشرة بعد آخر 
شھادة في ١٢/٣/٢٠٠٧

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---68.6385.1757.447508221845.61325575

انثى503/14/1982
موظف في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي والمباشرة بعد 
آخر شھادة في ٥/٦/٢٠١٢

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---63.4592.9250.004772923545.50334105

مقبولnoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---59.83889.3148.459667953845.32176757الانثى604/20/1995
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---64.9388.0953.08685352444.36079745الانثى707/17/1980
مرشح توسعةnonoغیر مرشح فرز ثاني---57.22979.93450.104908071138.37343565الانثى806/02/1994
nonoغیر مرشح فرز ثاني---55.17181.63647.583602081537.80852145الانثى901/19/1992

رغد عبد صحن جاسم

تبارك صفاء عطاء عبد المجید
نور فاخر خدر بویع

نور الزھراء حمید درویش خضیر
مریم عامر عدنان صالح
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