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 اول فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرنعم77.5584.87583.7475/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمٌكانٌكٌة الهندسة قسم/الهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةكباشً عبدالكرٌم ٌحٌى مازن1

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم86.8997683.6293/العام القبولدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالشغً جبار  رعد لمٌس2

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم84.9727581.9804/العام القبولدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالعبٌد فلٌح منشد سجاد3

 اول فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرنعم77.5047781.3528/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةحسٌن تقً محمد نوري زاهر4

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرال82.6484976.5536/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةوالمشارٌع االعمار قسم/ الجامعة رئاسة/للعلوم الكرخ جامعةجمعة عبدالمجٌد مؤٌد سامر5

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال933076.1/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالصٌدلة كلٌة/المثنى جامعةعبدهللا حمدان عبدالحسن صفاء6

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرال82.08343.7574.5831/الخاصة النفقةدكتوراهحٌاتً طب هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالحٌاتً الطب هندسة قسم/الخوارزمً الهندسة كلٌة/ بغداد جامعةداود  الغفور عبد سالم ٌاسر7

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم84.0835274.4581/العام القبولدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالمصطفى نوري  هاشم  الزهراء نور8

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرال80.6664674.2662/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهندسة كلٌة/المستنصرٌة الجامعةشتٌت مفتن هادي  زٌنة 9

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم82.05653.37573.4517/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌة واالستصالح الري لمشارٌع العامة الهٌأة/ واالستصالح الري لمشارٌع العامة الهٌأةعبدهللا عوده  نعٌم  عل10ً

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال90.252971.875/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالسلمان داود محمد عل11ً

 اول فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرنعم74.9175771.5419/الخاصة النفقةدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌة الكٌمٌاوٌة الهندسة قسم/  الهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةعجٌل محمود علً محمد شٌماء12

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال82.1384671.2966/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالاحمد حسٌن علً صفا13

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.7548.12570.9625/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالشوكان عوده حسن لٌث14

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال922170.7/الخاصة النفقةدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالبدٌوي صبار سامً سهٌر15

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال76.77849.7570.6696/العام القبولدكتوراهحٌاتً طب هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةسلمان حبش احمد  قٌس16

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال80.7774770.6439/العام القبولدكتوراهالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالعلً ابراهٌم خضٌر مصطفى17

 مرشح غٌرعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرنعم73.1151.12570.5145/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهندسة كلٌة/الكوفة جامعةمهدي غنً نوري سؤدد18

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال80.77746.570.4939/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمحمد  جاسم  عباس  سمٌر19

 اول فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   4ٌصلححاضرنعم72.6185270.4326/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةمحمد ٌاسٌن صادق أزهر20

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال86.3063370.3142/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌة الخضراء المنطقة/ الوطنً االمن جهاز]/ والمالٌة اإلدارٌة الدائرةحسن حمٌدي فرحان  عل21ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.1524369.7064/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمدرسٌة االبنٌة شعبة/دٌالى لتربٌة العامة المدٌرٌة/دٌالى لتربٌة العامة المدٌرٌةمحمد علً كرٌم  عمر22

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم88.26288.2626472.065569.64585/العام القبولماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهندسه كلبه/النهرٌن جامعهنصٌف محمد اٌمن ٌاسٌن23

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال85.7273269.6089/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالاسماعٌل جلٌل علً زهراء24

 مرشح غٌرعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال77.254569.575/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمدنٌة الهندسة قسم/  الهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةحسن جواد سعٌد حوراء25

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال83.5563669.2892/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحول عبد حمٌد أمجاد26

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.023969.114/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةال جاسم  عباس  حٌدر  غدٌر27

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم87.71587.71561.37571.9287568.762625/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجامعة رئاسة/   النهرٌن جامعةعبود محمد غازي  حمزة28

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم84.97885.60863.1870.876543734230468.5675806139613/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعباس حسن فلٌح حسن29

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال84.05531.87568.401/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمختلطة المهنٌة دٌالى إعدادٌة/  المهنً التعلٌم قسم/ دٌالى تربٌة مدٌرٌةعبد حسٌن الكرٌم عبد عباس30

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.41745.37567.8044/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالٌوسف حمد جابر فاطمه31

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.2247.87567.7165/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهللا مال عباس  عماد  مصطفى32

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.54067.65/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعواد خلٌل  ابراهٌم  آٌات33

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.9444167.5608/العام القبولدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالقاسم جواد هاشم نور34

 مرشح غٌرعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال84.112267.477/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمدنٌة الهندسة قسم/التكنولوجٌة الجامعةمهدي جعفر جواد فراس35

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.05542.12567.276/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحمزه عبٌد سلمان زٌد36

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.55639.87566.9517/العام القبولدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالراشد محمد خضر صالح37

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرال83.4521.7566.94/الخاصة النفقةدكتوراهمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌة بابل التقنً معهد/ التقنٌة االوسط الفرات جامعةعلً  حسٌن  ضٌاء  بشار38

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.752966.625/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعٌسى عباس جعفر عبدالعزٌز39

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال76.5564266.1892/العام القبولدكتوراهحٌاتً طب هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعام النعمانٌة مستشفى/واسط صحةجابر شمخً ابراهٌم عل40ً

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم86.59386.5935371.6482566.053775/العام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالعلً االمٌر عبد سامً زهراء41

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.6113266.0277/العام القبولدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالمحمد جواد الرزاق عبد ان42

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.8614366.0027/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةاللفتة ذٌاب عدنان محمد43

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.253265.775/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالشالل موات قاسم  هدى44

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.9443565.7608/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعلً عبود علً اسراء45

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم86.59486.5945271.648565.75395/العام القبولماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالخضٌر سعد صالح راجحه46

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.254165.675/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالنغمش صالل ماجد انفال47

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.9452765.4615/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحمود احمد معد احمد48

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم86.45886.4585171.614565.43015/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالمجٌد حمٌد ابراهٌم مصطفى49

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم82.36686.9158.567.97730140375165.1341109826257/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالعباس هراطه عبدعلً زٌنب50

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.6383165.0466/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحمد جٌاد عدنان  أحمد51

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.3343864.8338/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالطاهر عباس حٌدر صابرٌن52

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال76.5133664.3591العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةواالستثمار واالنتاج التدرٌب قسم/المهنً للتعلٌم العامة المدٌرٌةعلً كرٌم خالص هدى53

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.7783064.1446/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالكاظم جواد  ابراهٌم السجاد عل54ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.8062763.9642/العام القبولدكتوراهكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالسالم حسٌن علً مها55

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال200378.53063.95 قبل الشهداء ذويالعام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعبدهللا سامح محمود اٌاد سامح56

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحاالول الطالب عن مضافة درجات   6ٌصلححاضرال85.60885.60825.9171.40263.7544/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعبٌد حاتم ولٌد مرٌم57

 ثانً فرز الخطة حسب مرشحاالول الطالب عن مضافة درجات   6ٌصلححاضرال74.58474.5843268.64663.6522/العام القبولماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحسن محمود شكر تٌسٌر58

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.08682.20847.7370.447297975866163.6321085831063/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالقلب لجراحة التخصصً البٌطار ابن مركز/الكرخ/   بغداد صحة دائرةحمدان أبراهٌم ثامر رفل59

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال80.1662563.6162/الخاصة النفقةدكتوراهالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةبغداد/العراقً الوطنً المخابرات جهازعبد كاظم حسٌن كمال60

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم76.18779.19055567.150373540702563.5052614784917/العام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالعباس نعمان موفق رفل61

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم67.86978.3457060.281437248707663.1970060740953/العام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالحنتوش عبدالكرٌم شٌاع عذراء62

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.6112963.0277/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحسٌن ناصر حسن دري63

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال76.1383262.8966/الخاصة النفقةدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةبغداد/واالستصالح الري لمشارٌع العامة الهٌأة/واالستصالح الري لمشارٌع العامة الهٌأةمصطفى اسماعٌل عادل نور64

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم74.70779.80556.3665.482714538562762.7459001769939/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالحمادي كاظم عباس اٌات65

 مقاعد تدوٌر ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال75.8443162.3908العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالخلف هادي احمد رفل66

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال74.1674.164868.5462.378/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالمعرض شنٌت عادل محمد67

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم73.87575.9995167.071363192278962.2499542345952/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالمهدي صالح ستار حوراء68

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم64.97675.6256959.203338842975262.1423371900826/الخاصة النفقةماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالعمارة هندسة/سامراء جامعةمحمدعلً عبدالمحسن سعدي مصطفى69

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال70.60270.6024967.650562.05535/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالهندسة كلٌة/النهرٌن جامعةحسٌن جاسم عبدالكرٌم لٌال70

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال85.42588.43143.56269.656619779828361.8282338458798/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالفتاح عبداالله فراس محمد71

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال87.58587.5853871.8962561.727375/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةفٌروز الشهٌد مستشفى/واسط صحة دائرةمشكور طعمه هادي حسن72

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال93.88693.8863473.471561.63005/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالعلً نجم عبدالجلٌل محمد73

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم76.352781.1275166.145689760807161.601982832565/العام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالماٌس عطٌة سعدي بدر74

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.42261.48/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهندسة قسم/بغداد محافظهٌاسٌن جواد كرٌم احمد75

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.859582.941539.5570.665442568708161.3308097980956/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالشناوه كاظم عبود  صفاء76

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.3032661.2121/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعباس طالب علً  مٌثاق77

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال93.22595.7353671.995339674622761.1967377722359/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالنجم حسٌن سرحان العابدٌن زٌن78

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.6362561.1452/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجواد محمد هاشم هاله79

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.9443161.0608/العام القبولدكتوراهمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالرمادي/  السنً الوقف أمالك مالحظٌة/السنً الوقف اموال واسثمار ادارة هٌئةسالم الرزاق عبد صالح سنان80

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال85.41587.71539.7570.042685757852160.9548800304965/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمحمد مجٌد رافع مصطفى81

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم72.04976.2915065.232105553079760.6624738871558/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالعملٌات شبكات ادارة مركز/المعلومات تكنلوجٌا دائرةجاسم جواد جعفر سجى82

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم75.52781.8745065.005672124239760.5039704869678/العام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالفارس كاظم مبدر  ترتٌل83

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال82.22583.3363869.889671330517460.3227699313622/العام القبولماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالموسى علً رائد ساره84

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم71.37179.61653.6462.664770699356959.9573394895498/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةللوالدة الزهراء مستشفى/بابل صحة دائرةعلوان مدب باسم غفران85

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم68.86685.8966657.303349213001859.9123444491012/العام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالشكور طاهر مكرم أٌوب86

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.27781.91648.1864.766928109282759.7908496764979/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالوفٌق رفٌق محمد زهراء87

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم74.1984.8955262.242652835856159.1698569850992/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمدرسٌة االبنٌة/االولى الرصافة بغداد للتربٌة العامة المدٌرٌةجاسم موسى مجٌد زٌاد88

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.19190.30346.564.448821946668459.0641753626679/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالجعٌفص جٌاد عبد مرٌم89

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال85.10686.7232.570.345918819188258.9921431734317/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالنجم محمد سامر عل90ً

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم72.71181.7025062.675436715135558.8728057005948/العام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالوطنٌة البطاقة شؤون مدٌرٌة/واالقامة والجوازات المدنٌة االحوال مدٌرٌةسلمان الحسن عبد الكاظم عبد سجى91

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال81.8589.0924166.398162012301958.7787134086113/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالالحسٌن عبد  اسماعٌل خلٌل سماره92

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم69.95279.61652.2761.418868167202658.6742077170418/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالتعلٌمً الٌرموك مستشفى/الكرخ بغداد صحة دائرةجواد حسٌن صفاء فنار93

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال81.0185.6493767.544353962101158.3810477734708/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالاسماعٌل احمد خالد عل94ً

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم65.0575.8445659.146577843995658.2026044907969/الخاصة النفقةماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةاالسكانٌة السٌاسات و الدراسات قسم/االسكان دائرة/االسكان دائرةحسن مرعً باسم اٌناس95

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال81.05185.6453667.580748715628558.1065241009399/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةال رحٌم  سعود  لٌث  دنٌا96

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال87.07891.0013069.61402918099857.7298204266986/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالغالم  نقً ولٌد احمد97

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال88.7195.313268.715114101353557.7005798709474/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةبغداد/الرصافة اشغال  شعبةحمٌد علً عبد ادٌب طه98

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال74.76284.5744562.889662863291357.5227640043039/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالصخً جاسم احمد فاطمه99

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.721282.941544.5562.871984801938757.3753893613571/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالحنش عطا حسٌن زٌنب100

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.139982.941539.5564.934735674692457.3193149722847/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالطاهر مشكور فكرت حوراء101

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.12983.3362869.808073173658457.2656512215609/العام القبولماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالخلف بالسم ناطق زهراء102

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم69.2481.75159.68454100367257.0791787025704/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالعبد كاظم  جواد دعاء103

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال74.57574.5843068.637716534377357.0464015740641/العام القبولماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالفزع  محسن  كرٌم  نور104

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.48486.9144.562.297533195259556.9582732366816/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالعلً سامً رٌاض فوز105

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم73.99589.9355059.636794142992256.7457559000945/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحنش عطا حسٌن العابدٌن زٌن106

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال69.40379.6844760.89964312785556.7297501894985/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالمصطفى عبود خالد سهر107

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم66.38179.61651.8258.283478496784656.3444349477492/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالداود ردٌف سعدي محمد108

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.09790.3034162.765892027396656.2361244191776/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالاحمد سلٌم حسام مرٌم109

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.53867.5383166.884556.11915/العام القبولماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالخالوي كاظم ناظم عباس110

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.09879.80549.5558.81321937848556.0342535649395/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالمصطفى  الرحمن عبد  عامر نوره111

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.87390.4184460.925050637041355.8475354459289/العام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالحسٌن علً طارق عل112ً

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال75.79679.1853066.809074509061155.7663521563427/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالالحسٌن عبد علً جمال رشا113

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال78.88388.43135.564.322190671257855.6755334698805/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالصٌوان ناٌف خالد مصطفى114

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.64382.20845.4559.768549727520455.4729848092643/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعام غرٌب ابً مستشفى/الكرخ/بغداد صحة دائرةاحمد ردٌف بهجت فرح 115

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.520882.941534.5564.406745818438355.4497220729068/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالخلف رزاق قاسم زهراء116

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال72.89681.053763.193771745835955.3356402220851/العام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالحمود جبار حٌدر زهراء117

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال72.51679.1853563.917975184694155.2425826292858/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجاسم محمد قاسم مرٌم118

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.46778.5394061.591275395026755.1138927765187/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالصادق علً محمد بهاء زٌنب119

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال77.35687.71535.43763.434080658952355.0349564612666/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهاشم ابراهٌم علً انسام120

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال75.49486.9613862.280314549050754.9962201843355/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالخالطً عبدهللا سالم حوراء121

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.08486.9136.562.792717869059954.904902508342/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالمراد هللا حسن شاكر محمد122

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.55871.7853562.998767256390654.5991370794734/العام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةغرٌب ابً تربٌة قسم/االولى الكرخ بغداد  تربٌة مدٌرٌةعباس فضٌل محبوب صالح123

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.75185.741834.5563.111653510306554.5431574572146/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالجبر عبٌد موشنه نرجس124

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.23582.2351770.5587554.491125/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالصوهج حافظ لؤي استبرق125

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال69.60487.06547.62557.373434388100854.4489040716706/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحسٌن كرٌم موسى رضا عل126ً

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال77.73284.5742865.388021637855654.1716151464989/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالسعٌد مجٌد عبدالرزاق فاطمه127

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال77.67789.21733.6462.951872706434954.1583108945044العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالتعلٌمً الفلوجة مستشفى/االنبار صحة دائرةفٌاض محان خلٌفة اسراء128

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال62.693574.873545.9157.539656127501754.0507592892512/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالتعلٌمً الٌرموك مستشفى/الكرخ-  بغداد صحة دائرةبدٌوي الكرٌم عبد  الواحد عبد  هدٌل129

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال74.0783.973462.622537513397654.0357762593783/الخاصة النفقةماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالعفور نعمه  االمٌر عبد احمد130

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.135181.73862964.744373786864554.0210616508051/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالالحسن عبد ٌونس علً حسن131

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.97988.43133.2562.769645115966153.9137515811763/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمطلق حسن محمد هاجر132

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.00782.941520.9167.379897549779153.4389282848453/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةال منخً حسٌن علً  اٌات133

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال75.37991.7083859.942037041479553.3594259290356/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحمٌدي قاسم جبار  ضحى134

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال72.34178.49127.7364.167603390834653.2363223735842/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعام الكرخ مستشفى/الكرخ/  بغداد صحة دائرةمحمد جمعة  محمد  زٌنب135

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.91784.2472465.722439668474853.2057077679324/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالعلً عبدهللا  ٌاسٌن سرور136

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.13886.722962.933254612546152.7532782287823/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالحسٌن هٌجل جوامٌر ٌوسف137

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.36280.6594755.118199946689152.6827399626824/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعام االسكندرٌة مستشفى/بابل صحة دائرةحسٌن اسماعٌل سعد زهراء138

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.60287.5273858.803307133798752.5623149936591/العام القبولماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالعام االسكندرٌة مستشفى/بابل صحة دائرةعطار علً كاظم زهراء139

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال72.23674.5842066.484935857556652.5394551002896/العام القبولماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحسٌن  غازي  حسٌن محمد140

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم58.67978.69153.6451.954191676938952.4599341738572/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌة التعلٌمً الحلة مستشفى/بابل صحة دائرةالمطر حسٌن فرات  أبراهٌم141

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.95282.9854157.077820449478852.2544743146352/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةال علٌان  حسٌن  محمود  ضحى142

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال65.21275.9993659.206196094685552.2443372662798االعاقة ذويالعام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةتكرٌت طوارئ مستشفى/ الدٌن صالح صحة دائرة ناٌف  مثكال  صدام هدى143

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم60.11884.7895650.481032628053252.1367228396372/الخاصة النفقةماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالعبدهللا نجم احمد زٌنب144

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.97287.5273260.749675083117252.124772558182/العام القبولماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالطارئة الطبٌة والخدمات العملٌات مدٌرٌة/الطارئة الطبٌة والخدمات العملٌات مدٌرٌة فاخر  سلمان خالد  اصالة145

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.29283.59416.8267.249848816900752.1208941718305/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالاحمد شهاب سمٌر  مٌقات146

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال7185.60835.4559.21808709466452.0876609662648/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالحمودي الجبار عبد محمد مرتضى عل147ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.05489.1772961.655661095349751.8589627667448/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةال شهاب  حمد  سمٌر امل148

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال72.6580.992563.013716199530851.6096013396716/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالشطب علً صالح بارق149

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.86584.5742762.135108041478551.5945756290349/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالمهدي غنً علً محمد انفال150

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال81.8888.321566.824166666666751.2769166666667/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالهدالن كاظم حسٌن أحمد151

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.78486.96832.7359.216352313494651.2704466194462/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعام االسكندرٌة مستشفى/بابل صحة دائرة جمٌل  محمد  جاسر  سال152ً

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال76.3688.0582562.447786913170951.2134508392196/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالابراهٌم صادق علً فاطمة153

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.70184.6782263.624581585535851.137207109875/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحنش محمد كرٌم سارة154

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال65.66476.8583259.133739207369450.9936174451586العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالبصرة نفط شركة/البصرة نفط شركةسهر امجور علً سٌف155

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال62.76275.51535.9157.246482255181150.8455375786268/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعام االسكندرٌة مستشفى/بابل صحة دائرةعلوان حسن صالح حنٌن156

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال62.8280.29741.554.822277108733850.8255939761137/الخاصة النفقةماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالرصافة بغداد زراعة شعبة/الرصافة بغداد محافظة فً الزراعة مدٌرٌةحسٌن نوري كفاح نور157

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال64.37481.50539.43755.584328783510250.7401301484571/الخاصة النفقةماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمحمود شاكر خمٌس  عمار158

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم57.11978.7425150.549466288638850.6846264020472/الخاصة النفقةماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالمحمود هللا عبد الفتاح عبد شهد159

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال68.50987.4123756.314661339404250.5202629375829/الخاصة النفقةماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌة الوزارة مركز/الطبٌة والمستلزمات االدوٌة لتسوٌق العامة الشركةجواد جبار عبدالحسٌن وسام160

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.86586.0982959.700668917977250.490468242584/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمائٌة الموارد مجمع/ ابكار سبع/ القناة صدر/ بغداد/الهندسٌة والتصامٌم الدراسات مركزشامً رسن صالح  منى161

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.93887.8294054.84150338157150.3890523670997/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالرشٌد حمٌد مجٌد مٌنه162

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.58286.912660.727797779311950.3094584455183/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالمطر كاظم ماجد مرٌم163

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.783584.658120.9162.863828214163850.2776797499147/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالحمٌدي عوده ساجت انفال164

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.32185.9662560.975598160900850.1829187126306/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالزوٌة صحً مركز/  الرصافة قطاع/الرصافة بغداد صحة دائرةاحمد كاظم احمد زٌنب165

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.79586.5943855.26666463611850.0866652452826/العام القبولماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالحسٌن مهدي صالح منتظر166

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.63983.59419.0963.303504336435650.0394530355049/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعلوان  عبدالحسٌن علً  نور167

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال72.57381.91620.9162.440456894867949.9813198264075/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعواد علً اسامه عواد علً اسامه اٌة168

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.66588.43122.18761.698192983795349.8448350886567/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحنش  حاجم احمد ٌوسف169

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال73.5796.453456.531432089165449.7720024624158/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالسلمان صادق موسى الزهراء فاطمة170

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.10389.1773256.831288423584649.3819018965092/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالعباس خضٌر رؤوف بالل171

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.63888.43122.18760.860764262532449.2586349837727/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالحسٌن زٌادي حسٌن مصطفى172

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.59386.9613057.412164283414449.1885149983901/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةال علً  الكرٌم عبد  هٌثم  هاله173

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.84583.23533.1856.014923334534749.1644463341743/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعدل قطاع/الكرخ صحة دائرةعبداللطٌف خٌري امٌن زٌنه174

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.10274.5842459.918908773999849.1432361417998/العام القبولماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمهدي ناظم ناهض  نرجس175

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.94986.12862459.755605691373149.0289239839612/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالعاصً جاسم غازي حٌدر176

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.065582.941533.1855.490104978358248.7970734848508/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالصخر مسٌر خزعل زهراء177

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم85.682.20852.2746.448.161/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعبدالباقً اسماعٌل محمد  غفران178

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.6595.312757.04957900535148.0347053037457/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالرحٌمه حامد رحٌم نور179

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.39589.21726.8257.050311922055247.9812183454386/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالعام الكرخ مستشفى/الكرخ/  بغداد صحة دائرةاحمد محمد عمر عبدهللا180

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.96487.9752856.436225916453547.9053581415175/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالسنٌد بدن صكبان انغام181

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال69.23890.5572955.53846076504347.5769225355301العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعمارة هندسةالعمارة هندسةالعمارة هندسةالهندسة كلٌةالعباس كاظم احمد زهراء182

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.08288.43123.18757.961157122502347.5289099857516/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالسلمان لوٌج كرٌم عل183ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.6291.362756.30429947460647.5130096322242االعاقة ذويالعام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌةالشروم هادي حسن بنٌن184

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.50893.8861461.437280553011147.2060963871078/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالحمود ٌوسف كاظم عل185ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.97185.60820.4558.359841860573846.9868893024016/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالطه خالد ولٌد اسماء186

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.0587.71531.31353.342816935529846.7338718548709/العام القبولماجستٌرمٌكانٌكٌة هندسةمٌكانٌكٌة هندسةالمٌكانٌكٌة الهندسةالهندسة كلٌةالفرحان  الرحٌم عبد وعد دٌنا187

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.431482.941525.4555.802157132135346.6965099924947/العام القبولماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالدبٌان كاطع كرٌم زٌنب188

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال62.15787.5133451.052259495732145.9365816470124/الخاصة النفقةماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالجادرٌة/المواد بحوثرحٌل حسن عٌال إسراء189

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال65.82889.0632853.412862703928745.7890038927501/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجاسم عبدالمجٌد عالءالدٌن دالٌا190

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال63.2985.362952.894899250234345.726429475164/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالوزارٌة والمتابعة الفنً القسم/الوزٌر مكتبعوض احمد عبود قتادة191

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال68.8391.362454.877158493870445.6140109457093الشعبً الحشد شهداء ذويالعام القبولماجستٌرحاسوب هندسةحاسوب هندسةالحاسوب هندسةالهندسة كلٌة المثنى تربٌة مدٌرٌه/ المثنى تربٌة مدٌرٌه سلمان  عبد  كاظم  زٌنب192

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.39490.7922454.763712794078845.5345989558551/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالبرهان عباس خضر مهدي193

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.16586.911857.082413272350745.3576892906455/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالتركً ماجد لٌث حوراء194

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال64.09185.382653.55554456547245.2888811958304/العام القبولماجستٌركٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة  هندسةكٌمٌاوٌة هندسةالهندسة كلٌةالدوائٌة البحوث و للرقابة الوطنً المركز/الفنٌة االمور دائرةمنٌر الرزاق عبد قتٌبة امنة195

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.33686.912155.572925325048945.2010477275342/العام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالجبار كرٌم عبدالجبار نبأ196

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال59.486674.08722.2755.018099444571945.1936696112003/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌةالهندسٌة والخدمات المشارٌع قسم/  الدٌوانٌة صحة دائرة/الدٌوانٌة صحة دائرةحسون زهٌر سعد اثٌر197

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال56.6685.364047.35384723523945.1476930646673/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمشارٌع قسم/االسكان هاشم المطلب عبد المهدي عبد صالح198

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.05286.912254.513230123115944.7592610861811/الخاصة النفقةماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالملك كرٌم اوات سارة199

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال68.8191.52154.803592896174944.6625150273224/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجزع خلف عالء تمارا200

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.10187.3721656.819383131895844.5735681923271/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةال راشد  سلمان داود نور201

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال66.59386.912054.95972163732644.4718051461282العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالبصرٌة وااللكترونٌات اللٌزرالبصرٌة وااللكترونٌات  اللٌزرالبصرٌة واأللكترونٌات اللٌزر هندسةالهندسة كلٌةالالجبار عبد خالد ولٌد جواهر202

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال58.96989.9353647.52648305720844.0685381400456/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةاللهمود مري عبٌد كرار203

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال62.67283.7142153.100209666244643.4701467663712/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجبار عبدهللا حسٌن مصطفى204

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.391.52750.415163934426243.3906147540984/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجاسم حسن مزهر مٌنا205

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال6687.371854.270401739727643.3892812178093/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالفرج  احمد  سعد  احمد206

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال69.62194.0551654.416041558130942.8912290906916/العام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالطاهر هالل علً ضحى207

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.1187.371853.538573595055542.8770015165389/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةال طعمة  ٌاسٌن  خضٌر احمد208

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال55.7578.192749.587838918020242.8114872426141/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالفارس راشد كاظم ظافر209

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال57.21788.4513146.648146620727941.9537026345095/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالمجلً ثامر راضً حوراء210

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال58.68688.43324.0947.85255232209740.7237866254679/الخاصة النفقةماجستٌرحٌاتً  طب  هندسةحٌاتً طب هندسةالحٌاتً الطب هندسةالهندسة كلٌة دٌالى صحة دائرة/ دٌالى صحة دائرة حسٌن  علً  الحسن عبد مروه211

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال64.41288.4511352.514120281285740.6598841969/الخاصة النفقةماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةاالشغال مدٌرٌة/الهندسً االسنادمحسن ابوذٌنه انهٌر سجاد212

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال200354.70579.9832247.874142052061140.1118994364427 قبل الشهداء ذويالعام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالجادرٌة/البعث حزب جرائم ضحاٌا شهداء دائرةعلً بدر رغٌف منتظر213

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال52.34680.6732645.529820565740739.6708743960185/الخاصة النفقةماجستٌرواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌةواالتصاالت االلكترونٌة الهندسةالهندسة كلٌةالراضً عبدالحسٌن عبدالجلٌل احمد214

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال63.2790.771450.669323289633139.6685263027432العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرمدنٌة هندسةمدنٌة هندسةالمدنٌة الهندسةالهندسة كلٌةالفهد  علً  عواد حٌدر215

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال60.27383.8421151.012645410414839.0088517872904/الخاصة النفقةماجستٌرصناعٌة  ومساند اطراف   هندسةصناعٌة ومساند اطراف هندسةالصناعٌة والمساند األطراف هندسةالهندسة كلٌةالجاسم رشٌد ماجد ضرغام216
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