
ً )النسبي المعدلالتنافسي االمتحان درجةاالول الطالب معدلالطالب معدلاالمتياز نوعالتقديم قناةالمطلوبة الدراسةالدقيق التخصصالعام التخصصالقسمالكليةموظفالرباعي االسمالتسلسل ( المضافة الدرجات اليه مضافا النتيجة موقفالقبول حالةالمالحظاتالمضافة الدرجاتالمقابلة نتيجةالتنافسي االمتحان حضورالتنافسي االمتحان اجتيازالمفاضلة اساس معدل 

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم89.257284.075/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةللبنٌن الصحاري متوسطة/ المثنى تربٌة مدٌرٌةاالمٌر عبد رسول محمد عقٌل1

 اول فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرنعم82.0557080.4385/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعدلً الدنا مركز/النهرٌن جامعةعلً جواد علً اسماء2

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال94.62776.32/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالكٌمٌاء قسم-  التربٌة كلٌة/ العراقٌة الجامعةعبدهللا رمضان محمد عمر 3

لطٌف باقر4  اول فرز الخطة حسب مرشحاالول الطالب عن مضافة درجات   6ٌصلححاضرنعم85.63585.6356171.4087574.286125/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالكاظم عبد عبدال

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم81.4725673.8304/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعٌال حمٌد  كرٌم  رانٌا5

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال85.7064473.1942/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالضاٌع محسن محمد مٌقات6

 مرشح غٌرعلمً لقب عن مضافة درجات   6ٌصلححاضرال77.6254272.9375/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالتطبٌقٌة العلوم قسم/التكنلوجٌة الجامعةسلمان منصور صالح هدٌل7

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم84.406285.64047470.38097886768471.4666852073788/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالنجف تربٌة دٌوان/االشرف النجف محافظة فً للتربٌة العامة المدٌرٌةرشٌد فاضل حسٌن عالء8

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال84.8054071.3635/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةللبنٌن الشباب متوسطة/االولى الكرخ بغداد لتربٌة العامة المدٌرٌةعلً ابراهٌم غنً حسن9

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال85.453171.115/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالهندسة كلٌة/الكوفة جامعةعلً هادي حسن مثنى10

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال86.0833671.0581/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعبد حسٌن محمد شهد11

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم79.2455170.7715/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالنوعٌة السٌطرة شعبة/كربالء ماء مدٌرٌةغالم سودي علً محمد  حسٌن12

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال84.9723569.9804/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالفتالوي االمٌر عبد الشٌخ اعدادٌة/النجف تربٌة مدٌرٌة سلمان  حاشوش  حلبوص  محمد13

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم79.35682.7847567.768551604174769.9379861229223/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالجامعة رئاسة/النهرٌنالطٌف فرمان الكرٌم عبد ضمٌاء14

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.7224769.9054/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالمجهول كاظم هادي حسن15

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم79.92587.0337865.897741445773469.5284190120414/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالجامعة رئاسة/  االلكترونٌة الحاسبة مركز/النهرٌن جامعةحسٌن السالم عبد نمٌر حسام16

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال85.91673069.14169/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالحمادي عزٌز عبدالجبار شهد17

 مرشح غٌرعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرال81.272768.989/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالصٌدلة كلٌة/المثنى جامعةجاسم حسن جمٌل فرح18

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم82.78482.7846570.69668.9872/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالحاسوب قسم/العلوم كلٌة/النهرٌن جامعةرسن دعٌم عباس ابتهال19

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال84.88573068.41999/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحمد  حسٌن عادل نور20

 تنحٌة   0ٌحضر_لمحاضرال80.1113967.7777/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالخابر عناد خلف عل21ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال83.3053167.6135/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحسٌن حمزة علً    حسٌن22

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.9993666.7993/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالملوثات معالجة مركز/والمٌاه البٌئة تكنولوجٌا و بحوث دائرةمحمد جاسم الوهاب عبد بان23

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.5583966.6906/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالهجر كرٌم رعد هدى24

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحاالول الطالب عن مضافة درجات   6ٌصلححاضرال82.38382.3833670.5957566.217025/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالالرحمن عبد خلٌل فارس مرٌم25

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.0832865.8581/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحمود شاكر محمود امٌر26

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم79.91379.9685669.943861244497865.7607028711485/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالهالل طاهر عباس نبأ27

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.73665.19/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةوالطوارئ للوالدة الكرمة مستشفى/االنبار صحة دائرةفرحان علً الستار عبد احمد28

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.6933564.8851/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالصالح  حٌدر  فائز  حسن29

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.6673764.7669/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالعلً محٌسن شاكر رٌام30

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.68723364.28104/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالناصر عبود حسٌن ٌاسمٌن31

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال88.22488.2244672.05664.2392/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالمحمد خلف صالح سدٌر32

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.413563.287/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالضاحً عبدهللا حسٌن طالب33

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.8593163.1013/العام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحسٌن عبود  صبحً   سجى34

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم77.999916362.356343406593462.5494403846154/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالفٌاض فاضل رعد فرح35

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم70.99978.4146163.021640223684562.4151481565792/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالحسٌن حنتوش باسم اوس36

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال87.5288.344071.415884084220161.991118858954/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالمجٌد حمٌد حٌدر عبدهللا37

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم76.62979.9685067.069539915966461.9486779411765/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالالوهاب عبد الحمٌد عبد محمد زهراء38

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.6942361.2858/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالبازل فجر الجبار عبد نسرٌن39

لطٌف عبد مصطفى40  اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم78.92485.6355065.812625503590861.0688378525136/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالمصلح تركً ال

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.1382060.6966/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالخلف ذهٌب احمد عمر41

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم71.2378.1385363.387115551972260.2709808863805/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالراضً حبٌنً لطٌف اسراء42

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال83.5283.523570.8860.116/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالداخلً التدقٌق و الرقابة مدٌرٌة/الداخلً التدقٌق و الرقابة مدٌرٌةسعٌد احمد الرزاق عبد فراس43

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال76.412260.087العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالحمادي حسن حمادي اٌناس44

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال77.192060.033العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولدكتوراهالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالكاظمٌة منتدى/والفنون الثقافة دائرةعلً عاٌد صفاء كمٌل45

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم67.795579.82096159.416136080744559.8912952565212/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالجاسم علً حسٌن رٌم46

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال77.09679.9684267.478281712685159.8347971988795/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالكرٌش  حسن راضً زٌنب47

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم73.82787.8945860.454497286504259.7181481005529/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالداري موسى خلٌل رشا48

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم71.19379.9685062.311680372148958.6181762605042/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالداود فوزي باسل ساره49

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.6588.164564.268897459165258.4882282214156/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالنور علً اٌاد سارة50

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم72.52685.7585360.416767846731558.1917374927121/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالشاطً نعمه صفاء هدٌل51

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال84.0484.042471.0156.907/العام القبولماجستٌررٌاضٌات علومرٌاضٌات علومالحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌاتالعلوم كلٌةالعلوم كلٌة/النهرٌن جامعةخلف رحمه سمٌر نور52

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.33592.4784461.937066464456456.5559465251195/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةال معٌوف  حسٌن  علً همسه53

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال81.2882.3832669.650565772064656.5553960404452/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالهللا عبد هاشم الباسط عبد تقى54

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال70.20177.54162.841217741935556.2888524193548/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالمحمودٌة مستشفى/الكرخ بغداد صحة دائرةمحمد الحمزة عبد رحٌم م55ً

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال72.71285.6354660.632603841887156.2428226893209/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالصالح هادي احمد  هٌا56

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال70.57279.9684361.76815006002456.1377050420168/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالمحمد شرهان عامر  زهراء57

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم67.62390.5346054.25249266021655.9767448621512/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالناصر ناجً خالد شمس58

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.01990.9143365.61276416723555.8289349170645/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالبنور خلف علً عدنان59

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم66.62687.2285854.847218576603955.7930530036227/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالمحمد لطفً محمد مٌثم60

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال76.44982.3833365.51077882269455.7575451758858/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالكامل  رٌاض عاشور مصطفى61

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم65.6606486.335854.444025979381455.510818185567/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالبشرٌة الموارد قسم/االولى الكرخ بغداد لتربٌة العامة المدٌرٌةاحمد محمد عبدالسالم احمد62

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.84291.2434559.722961229902655.3060728609318/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالجاسم عبدالمجٌد الدٌن عالء هاجر63

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.7379.9684260.155939375750354.7091575630252/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعلوان مهدي  علً  نور64

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.7986.734657.681559725585254.1770918079096/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةاالولى الكرخ بغداد تربٌة مدٌرٌة/االولى الكرخ بغداد تربٌة مدٌرٌةجبر نعمة جمعة زهراء65

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال68.23982.4914458.42123185862754.0948623010389/الخاصة النفقةماجستٌررٌاضٌات علومرٌاضٌات علومالحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌاتالعلوم كلٌةللبنٌن أكد ثانوٌة/النجف محافظة لتربٌة العامة المدٌرٌةكاظم  حسن الرضا عبد عل66ً

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم60.64582.9215951.729188158005853.9104317106041/الخاصة النفقةماجستٌررٌاضٌات علومرٌاضٌات علومالحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌاتالعلوم كلٌةاالختصاصً االشراف قسم/الثانٌة الكرخ/  بغداد لتربٌة العامة المدٌرٌةمحسن الحسٌن عبد اسماعٌل  اسمهان67

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.30588.5144657.290306533429753.9032145734008/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالمصلح مهدي هللا عبد ولٌد68

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال70.14979.9683661.397919267707153.7785434873949/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالسالم ماجد كمال اٌه69

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.8582.962864.677302314368453.6741116200579/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالمطر احمد ناظم اٌوب70

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.49782.3832564.694989715718152.7864928010026/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالجبر درجال رحٌم سفانه71

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.048883.83512166.061199166220352.5428394163542/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالصالح محسن محمد رٌام72

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.35270.3043360.893757851615852.5256304961311/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةال حسن عبد محمود احمد73

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.282.963957.301446480231451.811012536162/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحمود محمد حاتم عبدهللا74

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.951914653.524013736263751.2668096153846/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالكاظم محسن حسٌن حنٌن75

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال61.19281.8864852.662140390298751.2634982732091/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌة اإلسالمٌة إٌالف ثانوٌة/ االسالمٌة والدراسات الدٌنً التعلً دائرةمصلح محجوب  إسماعٌل دالٌا 76

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال69.57885.6353558.019244555380451.1134711887663العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةال رشٌد محسن علً فاطمة77

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال67.79788.3344155.324620751918951.0272345263432العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالعلٌوي الرزاق عبد عالء  نبأ78

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.89785.5343259.168003361236551.0176023528655/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالسٌد عوٌز كرٌم محمد79

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.61190.5453657.447175423822451.0130227966757/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةال عباس  عبدهللا  حسٌن  رفل80

 مقاعد تدوٌر ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال66.16590.5344653.082770312810750.9579392189675العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالحمزه لفته كرٌم رسل81

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.51488.2964453.47757583582550.6343030850775/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةال زبون  جوده  ثعبان  أحمد82

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال67.22781.1193258.244021169516450.3708148186615/العام القبولماجستٌررٌاضٌات علومرٌاضٌات علومالحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌاتالعلوم كلٌةالوساك سعدي قٌس فرح83

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم59.3587.165348.884081000458950.1188567003212/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالحبٌب باشا احمد عل84ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.51387.5943357.057337608740349.8401363261182/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعلً كرٌم خرٌبط وهد85

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.07790.8492261.689639877709249.7827479143964/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالمرزوك جٌاد مهنى حسٌن86

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.737383.83513058.179862668589949.7259038680129/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحمدان اسماعٌل حسان ضحى87

 مقاعد تدوٌر ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال67.1185.963555.813097952536149.5691685667752العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالدرباش خلف حسٌن  عبدالرحمن 88

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.01182.3831962.564683287207349.4952783010451/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالمحمود محمد هٌثم وند89

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.7794.7053555.055891584393649.0391241090755/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالشكاكً محمد جعفر فاطمه90

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.24986.1593555.008030475632349.0056213329426/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحبٌب محمد كرٌم اٌة91

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.37685.6353256.183055292812548.9281387049688/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالمندٌل  عبدالجلٌل ناطق عال92

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.76285.712359.803759829658148.7626318807607/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالصالح مسلم احمد اسراء93

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.73382.3442160.632948824443848.7430641771107/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالعبود احمد لطٌف دعاء94

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم53.191679.82095346.617243680665148.5320705764656/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالحسٌن محمد عصام زٌنب95

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال59.69869.9622757.589089348503548.4123625439524/الخاصة النفقةماجستٌررٌاضٌات علومرٌاضٌات علومالحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌاتالعلوم كلٌةالامٌن عبدعلً عبدهللا مروه96

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال61.9884.023752.379075220185747.76535265413/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالماضً عبد مزهر زٌنب97

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.67988.3343154.412295339280547.3886067374963/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالخماس عدنان عمر مارٌا98

 مقاعد تدوٌر ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال58.6487.164548.299284075263947.3094988526847العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالعبدالرزاق عدنان غسان احمد99

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.72583.1293054.260232665495846.9821628658471/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعلً عبد هادي حازم حوراء100

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.90882.3832058.191813735843646.7342696150905/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالحسٌن غازي حسٌن  امل101

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.011681.79742156.853571292730646.0974999049114/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالجاسم عبود زهٌر زهراء102

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم56.2292.845044.332897457992246.0330282205946/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالمحمد عبدالباقً حسٌن روز103

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال58.47680.6673350.864304771467945.5050133400275/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالالرزاق عبد حسٌن حٌدر ندى104

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال66.18792.4812952.330857005763345.3315999040343/العام القبولماجستٌررٌاضٌات علومرٌاضٌات علومالحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌاتالعلوم كلٌةالصالح جاسم حمد  ٌسر105

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.1782.962055.570465284474544.8993256991321/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالعبد تركً سعدون اثٌر106

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال59.21279.5782852.0067497800944.804724846063/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌة الرصافة بغداد زراعة شعبة/ الزراعة وزارةناجً عبداالمٌر  ناصح  رٌم107

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال59.96391.3473747.812298600391944.5686090202743/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالحطحوط محمود الحسٌن عبد فرح108

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال60.02489.663448.479120678117344.1353844746821/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالكاظم عادل عمر سارة109

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال62.32782.3832153.409335788330143.6865350518311/الخاصة النفقةماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالحمدان حسٌن عامر االمٌن محمد110

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال55.798933643.948424731182841.563897311828/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالالحسن عبد كاظم ماجد اسامة111

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال55.77783.4872847.348851914070541.5441963398493/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالفرج كاظم جوده ولٌد112

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال56.01291.6723244.553222532507240.787255772755العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالسلوم ابراهٌم جالل الرا113

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال65.17482.38355.8489908172803/العام القبولماجستٌرالفٌزٌاء علومالفٌزٌاءالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالعلوان حسٌن علً ماهر114

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال84.1428/العام القبولدكتوراهالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالفٌزٌاء علومالعلوم كلٌةالعبد قاسم عامر عل115ً

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال77.08490.54561.8376795516042/العام القبولماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالجكنود هادي عبداالمٌر تبارك116

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال63.5679.96855.6308963585434/الخاصة النفقةماجستٌرالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالكٌمٌاء علومالعلوم كلٌةالابراهٌم اسماعٌل هشام محمد117

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال75.44891.24360.2065414990739/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالعبدهللا ناصر محمد اٌات118

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال67.74784.11857.205776843244/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالالظاهر صاحب  حسٌن والء رفل119

لطٌف خزعل عبدالكرٌم رحمه120  تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال68.2688.1655.7787023593467/العام القبولماجستٌرحاسوب علومحاسوب علومالحاسوب علومالعلوم كلٌةالعبدال


