
يدرجة االمتحان التنافسيمعدل الطالب االولمعدل الطالبنوع االمتيازقناة التقديمالدراسة المطلوبةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةموظفاالسم الرباعيالتسلسل  اليه الدرجات المضافة  )المعدل النسب 
ً
(مضافا موقف النتيجةحالة القبولالمالحظاتالدرجات المضافةنتيجة المقابلةحضور االمتحان التنافسياجتياز االمتحان التنافسيمعدل اساس المفاضلة 

ي عبدالحسن1
ي   0يصلححاض ال80.98681.7744869.76468426394763.2352789847629/القبول العامماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةالشهد محمد راض 

 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

ي   0يصلححاض ال77.73881.7744266.966722955951859.4767060691662/القبول العامماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةالرقيه مجيد كريم مدلول2
 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

 غير مرشح   0يصلححاض ال76.99681.7744066.327533519211558.429273463448/القبول العامماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةالفاطمة  حكمت  علي جاسم3

ي   0يصلححاض ال77.06980.6653067.038278327031555.9267948289221/القبول العامماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةال زهراء  احمد  صبار  سلمان 4
 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

ي   0يصلححاض ال69.23676.8624062.348161093908655.643712765736/النفقة الخاصةماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةميسان/ معهد التدريب النفطي/دائرة التدريب والتطويرنبأ علي عبد الرزاق غضبان5
 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

ي 6
ي   0يصلححاض ال74.14382.1583463.657953558996154.7605674912973/القبول العامماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالعلي  محمود  عباس  جنان 

 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

ي   0يصلححاض ال58.31272.7444454.658281535246951.4607970746728/النفقة الخاصةماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةقسم ادارة المشاري    ع/ديوان محافظة ميسانبتول عبد المطلب مسلط عالوي7
 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

 غير مرشح   0يصلححاض ال68.48880.6653259.574116779272351.3018817454906/القبول العامماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالرفل  نجم عبود زغير8

 غير مرشح   0يصلححاض ال69.39486.0193257.684937298736349.9794561091154/القبول العامماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةقسم ادارة المشاري    ع /ديوان محافظة ميسان نور كاظم حمود عبد9

ي   0يصلححاض ال63.66380.6653655.377102507283249.5639717550982/النفقة الخاصةماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالروى ليث جبار حمادي10
 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

 غير مرشح   0يصلححاض ال66.2580.6652857.627398035083448.7391786245584/القبول العامماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالفاطمه  كاظم جمعه عباس11

 غير مرشح   0يصلححاض ال68.91585.3532657.599328655700448.1195300589903/القبول العامماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالإبراهيم  جاسم  شلش صالح12

ي   0يصلححاض ال200358.03579.0033651.238367862612846.666857503829ذوي الشهداء قبل القبول العامماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةالحسام عزيز  سالم شمهود13
 مرشح خارج الخطة فرز ثان 

ي   0يصلححاض ال57.32977.2243451.450891872992946.215624311095/النفقة الخاصةماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالعلي محسن عوده محمد14
 مرشح حسب الخطة فرز ثان 

 غير مرشح   0يصلححاض ال63.96481.7742055.101230635654444.570861444958/النفقة الخاصةماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةالتغريد علي نوري علي15

ي  صالح 16   لعيب 
 غير مرشح   0يصلححاض ال61.47182.8482052.466412611046742.7264888277327/النفقة الخاصةماجستيرانشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةكلية الهندسةالهاجر  حسير 

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةالقبول العامماجستيرهندسة كهربائيةهندسة كهربائيةالهندسة الكهربائيةكلية الهندسةالعبدهللا مايع فزاع عبدهللا17 ي   0يصلححاض ال52.72388.7233242.892887777126639.6250214439886المتض 
 مرشح خارج الخطة فرز ثان 


