
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى101/01/1989

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

1/2/2012آخر شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---70.786825متوسطجيد89.63989.63972.4097567

انثى212/02/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

7/3/2016شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---60.18627936متوسطجيد77.25786.20764.1232562351

nonoمرشح حسب الخطة---59.6383154مستوفجيد75.58288.4461.6261648655الانثى311/06/1992

انثى428/05/1987

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

7/7/2015شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---59.59700292مستوفجيد83.39488.4467.9957184540

nonoمرشح خارج الخطةسجين سياسي58.26960245مستوفجيد جدا79.88185.78766.5280035139الانثى502/07/1989

nonoغير مرشح---57.5067875مستوفمتوسط75.29987.18262.0096964347الانثى610/08/1987

nonoغير مرشح---55.24054426متوسطجيد70.69781.74860.9150632342الانثى723/12/1993

انثى811/01/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

8/12/2011شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء53.37261353متوسطجيد66.05979.14758.2465907542

nonoغير مرشح---53.29045404متوسطجيد71.4389.63957.7006486343الانثى912/03/1988

nonoغير مرشح---53.27797927مستوفجيد70.73988.42857.6828275343الانثى1007/11/1990

nonoغير مرشح---53.08150239مستوفمستوف69.86883.02259.5450034238الانثى1101/01/1995

nonoغير مرشح---52.95217137مستوفجيد73.64387.18260.645959135الانثى1222/05/1987

nonoغير مرشح---51.85605479مستوفمتوسط69.1582.7359.0800782735الذكر1301/07/1987

nonoغير مرشح---50.39177738مستوفجيد66.86883.02256.988253435الانثى1403/09/1990

nonoغير مرشح---46.28903955مستوفمتوسط65.85388.42853.6986279329الانثى1502/07/1993

5عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---66.82761154متوسطجيد79.14585.03166.3251593468الانثى120/05/1989

nonoمرشح حسب الخطة---63.16506417متوسطمتوسط78.30583.91166.2358059656الانثى207/10/1993

nonoمرشح حسب الخطة---61.13926158مستوفمتوسط74.37783.91162.9132308257الانثى305/09/1995

nonoمرشح حسب الخطة---60.98019358مستوفجيد77.65583.91165.6859908350الانثى405/08/1993

nonoمرشح حسب الخطة---59.98725928مستوفمتوسط74.64485.03162.5532275454الانثى529/01/1993

nonoغير مرشح---58.95341425مستوفمتوسط72.67683.85261.504877553الانثى616/02/1986

nonoغير مرشح---57.96261415متوسطمتوسط73.57283.91162.2323059348الانثى721/04/1994

nonoغير مرشح---56.63611709مستوفمتوسط73.53485.03161.6230244145الانثى809/06/1994

nonoغير مرشح---55.21359014مستوفجيد75.05385.62362.5908430538الانثى927/11/1994

القبول العام

االسم

حوراء رزاق حسن حسين

هناء حسوني هدهد محمد

بنين عوده عبد عطيه

مروه مارس دخيل ملوح

اسيا كاظم عبيد نعاس

مروه عبد الجبار مطلق حسون

راده هادي حمزه جبر

\مكان التقديم ماجستير\التاريخ الحديث\قسم التاريخ\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات قناة القبول\

زهراء كريم عبد الرضا رداد

نور علي حسين عبد المهدي

\مكان التقديم ماجستير\التربية البدنية وعلوم الرياضة\قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات القبول العامقناة القبول\

سمر علي حسين جواد

حوراء محمد كاظم عبد الواحد

اسماء جبار صافي شاكر

طيف عباس علي حسين

زينب عبد الجبار عبد الرزاق عبد المهدي

هيثم محسن خشان والي

هند تكليف حسن حسون

نبا عبد االمير عبد الهادي كاظم

نور حسن حسين مرزوك

الهام جاسم صبحي عبدالرزاق

االسم

رجاء عبد العباس مهوس عذاب

ساره صالح هادي عبد الكاظم

شيماء فرحان محمد عبد هللا

ميساء عبد الشهيد شمال نور

خمائل محسن شدهان جبار
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

nonoغير مرشح---54.84797218مستوفجيد67.21984.67556.4971031151الانثى1028/07/1984

انثى1112/02/1986

موظف في وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

31/12/2011

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين53.29876005متوسطمستوف69.88785.92158.1410857942

nonoغير مرشح---53.17650529متوسطجيد73.55983.85262.2521504232الانثى1207/05/1988

nonoغير مرشح---51.53409888مستوفمستوف70.7286.3758.6201412535الانثى1310/10/1990

انثى1401/01/1985

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

13/12/2011شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين50.37789451مستوفمستوف67.82283.85257.3969921534

nonoغير مرشحتعويض متضررين49.87591751مستوفمتوسط66.10585.03855.3941678737الانثى1508/03/1995

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى128/02/1988

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

23/1/2017آخر شهادة في 

84.389no56مرشح حسب الخطة---75.8723متوسطجيد جداnono

انثى211/08/1978

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

20/1/2010آخر شهادة في 

78.757no67مرشح حسب الخطة---75.2299جيدجيد جداnono

nonoمرشح حسب الخطة---74.5277مستوفجيد84.611no51الانثى321/12/1990

nonoمرشح حسب الخطة---72.837متوسطجيد80.91no54الانثى411/05/1990

nonoغير مرشح---72.819مستوفجيد جدا85.17no44الذكر520/04/1975

انثى615/04/1979

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

7/1/2016شهادة في 

82.472no50غير مرشح---72.7304مستوفجيدnono

nonoغير مرشح---71.6642مستوفجيد78.806no55الانثى728/04/1985

انثى811/12/1979

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

23/3/2014آخر شهادة في 

79.138no54غير مرشح---71.5966متوسطجيد جداnono

nonoغير مرشح---68.9804متوسطجيد جدا77.972no48الانثى901/01/1987

ذكر1012/01/1989

موظف في وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

9/2/2016

73.167no55غير مرشح---67.7169متوسطمستوفnono

nonoغير مرشح---67.612متوسطجيد جدا78.16no43الانثى1108/02/1993

nonoغير مرشح---67مستوفمتوسط79no39الذكر1219/09/1986

انثى1304/10/1972

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

22/12/2005آخر شهادة في 

73.055no52غير مرشح---66.7385مستوفجيدnono

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين66.0831مستوفمتوسط76.833no41الذكر1403/02/1980

اشراقه ماجد رسول محمد رضا

بيداء عبد علي كاظم سبتي

القبول العامقناة القبول

االسم

هدى عيدان جبار غازي

علياء معطي حميد ماجد

مروه خضير عباس علي

صبا رياض جهاد علوان

طيبة نجاح محمد موسى

افراح هاتف عالوي عبد الرسول

شهد عبد السالم فاضل عباس

\مكان التقديم دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \

علي عبد هاشم منخي

شيماء محمد خليل محياوي

زين العابدين عزيز مزيد مدفون

زينب حسن حبيب علي

معن هادي مسلب عبد زيد

رؤى علي مهدي كاظم

سليم جبار فرج طعان

منال شنين علي حسن

هدى عبدالكاظم كريم حمادي

دنيا عبد الجبار ناجي عبد االمير

زينب صالح عبد هللا مشعل
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---63.29688657مستوفمتوسط85.91188.79769.852695148الانثى104/04/1994

nonoمرشح حسب الخطة---62.9321مستوفمتوسط87.61287.61271.90342الانثى225/03/1995

nonoمرشح حسب الخطة---62.239475مستوفجيد88.79788.79772.1992539الانثى318/05/1994

انثى430/08/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

12/8/2015شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---59.2899685مستوفمتوسط80.16588.3465.4142407245

انثى523/10/1990

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

7/8/2014آخر شهادة في 

nonoغير مرشح---57.59884663جيدجيد جدا66.74686.46455.2840666263

nonoغير مرشح---57.14308463متوسطمتوسط79.62487.61265.3472637538الانثى612/04/1994

nonoغير مرشح---55.9383718متوسطجيد80.13887.61265.7691025733الانثى720/09/1995

انثى822/07/1993

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

28/10/2015شهادة في 

nonoغير مرشح---55.69655019مستوفمتوسط76.3290.73261.1379288543

nonoغير مرشح---55.43133903مستوفجيد82.26790.73265.901912931الانثى915/02/1993

nonoغير مرشح---55.1230832مستوفمتوسط78.40288.79763.7472617135الانثى1020/05/1994

انثى1115/01/1980

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

16/2/2005شهادة في 

nonoغير مرشح---53.56255824مستوفجيد71.0579.6362.375083233

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين52.77589184مستوفجيد74.68486.82461.6798454832الانثى1201/04/1984

انثى1327/04/1993

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

12/11/2015شهادة في 

nonoغير مرشح---52.74701984مستوفمتوسط76.94590.73261.6385997832

nonoغير مرشح---52.27027186مستوفجيد جدا71.14287.61258.3861026638الانثى1402/01/1994

nonoغير مرشح---52.12805556متوسطمتوسط70.788.257.7543650839الذكر1530/03/1983

nonoغير مرشح---51.97761317متوسطمتوسط74.28887.61260.9680188131الانثى1620/05/1993

nonoغير مرشح---51.1191034متوسطجيد71.22787.61258.4558619934الانثى1704/01/1995

nonoغير مرشح---50.93825639متوسطجيد70.3987.61257.768937735الانثى1824/10/1994

nonoغير مرشح---50.4574809متوسطجيد69.95488.3457.0821155835الانثى1902/12/1991

nonoغير مرشح---48.67817713مستوفجيد67.9186.4556.2545387531الانثى2030/01/1984

nonoغير مرشح---48.33693734مستوفجيد66.4975.860.4813390520الانثى2112/01/1977

nonoغير مرشح---47.43954661متوسطجيد66.10281.54557.0564951625الانثى2209/04/1992

انثى2305/11/1982

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

16/11/2015شهادة في 

nonoغير مرشح---46.82646975متوسطمتوسط66.92484.82256.1806710825

nonoغير مرشح---46.81088593متوسطجيد66.86187.61254.8726941928الانثى2408/02/1994

nonoغير مرشحتعويض متضررين46.1610074متوسطامتياز61.7781.1253.5157248529الذكر2515/08/1993

\مكان التقديم ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \

ياسمين حليم حسن علي

حوراء نجاح عبد خليل

زينب علي جفات عبد هللا

ايات عبد الرحمن مسعد عليوي

فاطمة عبدالعالي محسن جاسم

نور عدنان كاظم سعيد

القبول العامقناة القبول

االسم

خديجه جابر ادوني يونس

كوثر حسين كاظم واجل

ساره فاضل عبدهللا حسين

دنيا عباس عبد زيد فنجان

مينا منذر مدلول كاظم

اسيل عباس يحيى جعفر

زهراء عقيل عبد محمود

رشا مدلول عبيد مرزه

ميساء يحيى مسلم محمد

زهراء صاحب حمزة صياح

ايمان عبد الحسين عبد الزهره سلمان

اشواق احمد نجم سعد

مها عامر فاضل ناجي

صبا اسعد وحيد شنان

سعد قاسم محارب ثامر

نبا طالب نوماس سالم

هيفاء مصيعب شدهان شياع

غفران عدنان جاسم محمد

محمد بدر جاسم صلبوخ
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

6عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى117/10/1990

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

18/8/2013آخر شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---65.191975مستوفجيد91.09791.09772.7742547.5

nonoمرشح حسب الخطة---60.87901554متوسطمتوسط79.3788.564.6843079152الذكر217/07/1994

انثى319/01/1983

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

7/11/2005شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---59.99566431متوسطجيد جدا81.1787.1766.8509490144

nonoمرشح حسب الخطة---59.91454929متوسطمتوسط80.9789.55565.4493561247الذكر424/11/1993

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء59.46928974مستوفجيد جدا85.2289.55568.8846996337.5الذكر529/10/1995

nonoمرشح حسب الخطة---59.33520118جيدجيد82.1284.569.1217159836.5الذكر621/09/1994

nonoمرشح حسب الخطة---58.83568481مستوفجيد86.44693.6567.7652640138الانثى728/01/1996

nonoغير مرشح---58.76477906مستوفجيد جدا88.77793.6569.5925415133.5الانثى802/01/1996

nonoغير مرشح---58.46717015جيدجيد جدا88.50893.6569.3816716533الانثى901/01/1996

انثى1006/09/1979

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

24/7/2013شهادة في 

nonoغير مرشح---56.81778165متوسطمتوسط76.67784.66164.4539737839

nonoغير مرشح---56.34520069مستوفمتوسط73.2480.9263.5645724239.5الانثى1207/02/1993

nonoغير مرشح---56.14571288جيدمستوف79.08189.55563.9224469738الانثى1327/01/1994

انثى1425/07/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

21/10/2013شهادة في 

nonoغير مرشح---56.12789105مستوفجيد78.10791.09762.3969872241.5

nonoغير مرشح---55.43864366مستوفمتوسط82.84495.72363.9837766635.5الانثى1529/12/1995

nonoغير مرشح---55.18404768جيدجيد78.19686.20164.905782432.5الانثى1622/08/1978

nonoغير مرشح---54.71937659متوسطمتوسط81.33289.55565.7419665629الانثى1706/02/1995

nonoغير مرشح---54.30371744متوسطجيد جدا83.44185.51469.6481677718.5الانثى1815/08/1995

انثى1918/11/1988

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

20/1/2013شهادة في 

nonoغير مرشح---54.08241245مستوفجيد71.82684.32360.5463034939

nonoغير مرشح---54.02799129متوسطمتوسط81.075286.5467.1114161323.5الانثى2028/06/1993

nonoغير مرشح---54.02087411متوسطجيد جدا78.77289.55563.6726772931.5الانثى2125/02/1995

nonoغير مرشح---52.7800408مستوفمتوسط69.97782.3759.9714868636الذكر2202/05/1987

nonoغير مرشح---52.48582342مستوفمتوسط70.67584.80759.336890636.5الذكر2303/01/1988

nonoغير مرشح---52.37916467مستوفجيد81.54192.33264.5416638124الذكر2408/12/1993

انثى2502/02/1992

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

9/11/2015شهادة في 

nonoغير مرشح---51.34873927جيدمتوسط66.36179.0458.5696275334.5

nonoغير مرشح---56.58676741جيدامتياز92.01592.98772.481096319.5الانثى2620/09/1993

nonoغير مرشح---51.0927398مستوفمتوسط70.43989.11257.1324854337الانثى2722/09/1994

nonoغير مرشح---50.42793734مستوفمتوسط73.23189.11259.3970533529.5الانثى2801/02/1994

هدى محسن يوسف جاسم

القبول العامقناة القبول

االسم

زينب ضياء رضا عبد

حيدر علي حمزه سوادي

عبير فرحان عباس تايه

\مكان التقديم ماجستير\الرياضيات\قسم الرياضيات\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \

زينا صالح مهدي عبد النبي

شيماء راضي حسين عباس

ايات خالد صغير حمد

ازهار علي فرحان شناوة

ايمان جاسم فاضل خضير

مرتضى تايه شدهان عبيد

حيدر علي حسين عبد

محمد ما جد صحيب علي

ساره ثامر مهدي محمد

نرجس جليل رحيم خشه

اقبال مراد محمد عيدان

حسين عالوي جاسم علوان

احمد سامي مجلي ديوان

رافد عبداالمير كاظم ارباط

رحاب طعيمه محمد خالوي

براء علي حسين عليوي

فاطمه عبدالحسين عبدالكاظم هاشم

ازهار حيدر سعيد روضان

براء عبدالحسين عبد كاظم

زينب جعفر عبد الرزاق زكاح

ياسمين فؤاد كاظم حسين

سجى نازك طالب عبد الحسن

علياء محمد حسين عبدعون

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

انثى2910/04/1983

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

8/11/2009شهادة في 

nonoغير مرشح---49.70180701متوسطمتوسط75.83291.73960.2882957325

nonoغير مرشح---48.66834869متوسطمتوسط68.71986.5456.8833552729.5الانثى3021/06/1994

nonoغير مرشح---48.48597034مستوفجيد70.5388.557.4799576327.5الذكر3113/06/1993

nonoغير مرشح---47.3714595متوسطمتوسط67.516386.5455.8877992927.5الانثى3204/02/1993

nonoغير مرشح---47.35052553متوسطمتوسط70.45891.09756.2864650526.5الانثى3323/03/1980

nonoغير مرشح---47.27485152متوسطجيد69.99990.48856.1783593226.5الانثى3415/11/1993

nonoغير مرشح---47.06392806مستوفمتوسط69.96188.65256.9484686524الانثى3525/09/1991

انثى3601/10/1976

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

27/2/1999شهادة في 

nonoغير مرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.92157932مستوفمستوف64.7583.8154.8165418828.5

انثى3704/11/1978

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

1/9/2008شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين46.80345046جيدجيد جدا60.0486.4949.7192149440

nonoغير مرشح---46.37072349متوسطجيد70.56493.6555.3153192725.5الانثى3824/08/1994

nonoغير مرشح---45.36868192مستوفمتوسط70.58292.98755.5981170321.5الذكر3917/10/1994

انثى4004/08/1981

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

13/3/2005شهادة في 

nonoغير مرشح---44.87477885مستوفمتوسط69.7359155.7496840719.5

انثى4118/04/1983

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

1/9/2008شهادة في 

nonoغير مرشحتعويض متضررين44.59293012مستوفمستوف59.7284.1450.4184715931

nonoغير مرشح---43.63012003مستوفجيد جدا66.66393.6552.2573143423.5الانثى4209/06/1995

nonoتنحية---درجة التنافسي غير صحيحةمتوسطجيد73.74689.55559.61008048الذكر4312/12/1993

nonoتنحية---درجة التنافسي غير صحيحةمتوسطجيد جدا65.63592.70251.8098201الانثى4426/07/1993

6عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---70.60972834متوسطجيد جدا82.85784.77169.5853261973الانثى105/12/1993

nonoمرشح حسب الخطة---62.47746427جيدجيد جدا79.5785.2966.5392346753الانثى201/07/1995

nonoمرشح حسب الخطة---61.75345557متوسطجيد جدا80.56588.79965.5049365353الانثى320/05/1994

انثى427/05/1987

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

29/11/2012شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---56.88246468متوسطجيد72.56177.46564.9749495438

انثى524/09/1975

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

17/3/2005شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---56.53753865متوسطجيد جدا66.0879.5558.0536266553

ذكر601/01/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

31/1/2013شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---55.85343656مستوفمتوسط69.6684.1858.7906236649

كوثر صاحب عبود جبر

اسيل سعيد ابراهيم علي

زينب ارحيم عبد غافل

االء عباس مرتضى مختار

مرتضى كريم عبد االمير عطيه

ايمان اموري كاظم شنين

هيام علي سلطان كزار

ايهاب غانم عطشان غازي

تحسين سالم هاشم ياسين

مريم فائق عبد هللا محسن

ياسمين غانم مهدي هالل

مها محمد بشير جاسم خضر

القبول العامقناة القبول

االسم

شيماء عزيز جابر فرحان

بنين سالم عبد ساير

ريم طعمه يوسف موزان

فوز هاشم محسن علي

فاطمة عطية يعكوب الزم

حسن علي صبر نصير

مها عماد عبد الكاظم مصطفى

\مكان التقديم ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \

زهراء عبد هللا ياسين جوده

وفاء عبدالحسين محمد احمد

عباس ميري حميدي حبيب

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

nonoغير مرشح---55.70072871متوسطجيد71.7482.261.5724695942الذكر701/01/1988

nonoغير مرشح---54.71426677مستوفمستوف72.94188.79959.3060953944الذكر801/05/1993

nonoغير مرشح---54.5058027متوسطجيد جدا66.7681.3557.7225752947الانثى915/01/1981

nonoغير مرشح---54.43253823مستوفمتوسط72.44688.79958.9036260444الانثى1020/06/1993

nonoغير مرشح---54.20896306مستوفمتوسط75.77486.25162.8699472334الانثى1120/11/1992

nonoغير مرشح---53.83147871متوسطمتوسط67.6382.258.0449695944الانثى1226/10/1993

nonoغير مرشح---51.55150927مستوفجيد66.21181.98956.9307275339الانثى1327/03/1993

nonoغير مرشح---50.62804141متوسطمتوسط70.1684.5359.0400591531الانثى1428/04/1993

nonoغير مرشح---49.68216012متوسطمتوسط66.01183.61855.9745144535الانثى1514/11/1992

ذكر1624/05/1989

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

10/11/2015شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء47.92709236مستوفمتوسط59.2984.1850.0387033743

ذكر1720/06/1981
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

16/7/2014آخر شهادة في 
nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين44.05922439متوسطجيد56.82783.16948.3703205634

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

ذكر107/10/1969

موظف في وزارة الصناعة 

والمعادن والمباشرة بعد آخر 

27/11/2015شهادة في 

80.211no52مرشح حسب الخطة---71.7477متوسطمتوسطnono

انثى226/10/1970

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

16/3/2014آخر شهادة في 

78.843no49مرشح حسب الخطة---69.8901جيد جداجيد جداnono

ذكر322/08/1973

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

1/2/2016شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---69.5304جيدمتوسط80.47274.8644

انثى404/02/1979

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

1/11/2012آخر شهادة في 

81.971no40مرشح حسب الخطة---69.3797متوسطمستوفnono

nonoغير مرشح---68.5608جيدجيد76.944no49الانثى528/09/1990

nonoغير مرشح---68.4797مستوفجيد جدا81.971no37الانثى613/03/1988

ذكر701/07/1968

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

7/12/2014شهادة في 

82.078no35مرشح خارج الخطةتعويض متضررين67.9546متوسطجيدnono

ذكر811/06/1981

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

16/1/2017شهادة في 

79.277no40غير مرشح---67.4939جيدجيد جداnono

nonoغير مرشح---66.5223مستوفجيد77.889no40الانثى923/12/1992

nonoغير مرشح---66.1277مستوفمتوسط78.61173.94637الانثى1014/10/1988

القبول العامقناة القبول

زينب فيصل مهدي شهاب

زينب باسم احمد امين

سجى سعيد عبدالعباس عبدعلي

مروه باسم محمد حمد

براء عباس محمد علي شاكر

هدى علي حميدي كريدي

علي فيصل كتاب كاظم

محمد خيري غاوي حسن

انتصار عباس ابو الجون عباس

االسم

علي كاظم هادي حسين

شذى عبد االمير جواد كاظم

فارس حميد حيدر مشكور

جيهان رزاق مسلم عباس

اثمار علي كاظم عبدالسادة

ابراهيم رسول هادي باقر

صادق محمد برهان ضيف

\مكان التقديم دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \

ايمان جبار جاسم محمد

احمد نعمه ثامر علي

احسان علي لفته حسن

دعاء عبد الحسين كاظم نايف

منار عبدالمنير ياسين عبدالكريم
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

انثى1101/07/1968

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

8/12/2002آخر شهادة في 

81.86no27غير مرشح---65.402مستوفمستوفnono

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---64.24965957مستوفجيد جدا81.8482.7269.9280851151الانثى102/05/1995

انثى229/01/1992

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

29/12/2015آخر شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---57.53377368جيدجيد جدا71.97480.12862.9053909745

انثى329/06/1973

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

27/10/2013شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---55.01122275متوسطمتوسط69.5378.961.4446039340

انثى413/06/1974

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

1/12/1997شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---52.73789807متوسطمتوسط67.0876.2360.7684258234

nonoغير مرشح---52.61733612متوسطمتوسط67.03374.27761.8819087431الانثى529/01/1993

nonoغير مرشح---52.00599493متوسطجيد74.42486.0261.8657070429الانثى623/01/1992

nonoغير مرشح---51.97834149متوسطمتوسط72.35882.7261.8262021329الانثى727/08/1994

nonoغير مرشح---51.58505701متوسطجيد جدا68.69182.7258.6929385935الانثى824/02/1995

nonoغير مرشح---50.46166395مستوفمتوسط70.54886.5958.3738056432الانثى903/01/1995

انثى1029/12/1989

موظف في وزارة التجارة العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

9/4/2015

nonoغير مرشح---46.91260501مستوفمستوف66.83487.22955.0180071628

nonoيجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمستوفجيداليوجداليوجد82.7282.72الانثى1113/06/1993

nonoتنحية---درجة التنافسي غير صحيحةجيد جداجيد جدا77.7683.4266.04752817الانثى1202/10/1994

2عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

ذكر113/01/1984

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

13/12/2016شهادة في 

82.212no51.6مرشح حسب الخطة---73.0284متوسطجيدnono

ذكر218/05/1982

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

29/5/2012آخر شهادة في 

80.788no49.4مرشح حسب الخطة---71.3716متوسطجيد جداnono

ذكر318/10/1978

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

27/4/2017شهادة في 

81.242no47.6مرشح خارج الخطةذوي الشهداء71.1494متوسطجيد جداnono

القبول العام

االسم

وديان محمد تركي عطيه

زينب علي طالب نجم

ذكريات جودي جاسم سلطان

صبا جميل يوسف حسين

اراس عباس ياسين عبد هللا

رسل اركان عليوي حمزة

غفران علي حسين زنكور

سوزان عبدالمجيد فاضل عبد

\مكان التقديم ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات قناة القبول\

القبول العامقناة القبول

االسم

سامر نعمه كاظم مومن

امير عبودي عبد ناصر

صادق علي خليل ابراهيم

تبارك عماد عبد االمير هاشم

مريم خضير عباس حمزه

ايات قاسم محمدعلي هادي

مروة صباح عبدالواحد جودي

نور طالل مدلول زبر

\مكان التقديم دكتوراه\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

انثى412/10/1987

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

16/4/2015شهادة في 

80no49.9غير مرشح---70.97متوسطمتوسطnono

nonoغير مرشح---69.6964مستوفجيد83.152no38.3الانثى523/10/1977

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين69.6953مستوفمتوسط74.879no57.6الانثى625/08/1983

nonoغير مرشح---68.0221متوسطمتوسط76.303no48.7الانثى707/08/1991

nonoغير مرشح---67.4626متوسطمتوسط77.818no43.3الانثى827/06/1981

nonoغير مرشح---67.2631مستوفمتوسط77.833no42.6الانثى901/08/1992

nonoغير مرشح---64.4116مستوفجيد73.888no42.3الذكر1030/09/1990

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---65.90063321مستوفجيد85.73688.00770.1437617256الانثى101/03/1995

nonoمرشح حسب الخطة---60.97499084مستوفمتوسط84.21887.63169.1071297842الانثى205/06/1993

nonoمرشح حسب الخطة---58.87157827متوسطجيد70.41582.01760.5308260955الانثى303/12/1993

nonoمرشح حسب الخطة---58.70144729مستوفمستوف86.00587.63170.5734961231الانثى426/10/1992

nonoغير مرشح---58.24063179مستوفجيد74.35282.01763.9151882745الانثى519/04/1994

nonoغير مرشح---57.84930699مستوفمستوف76.69382.01765.9275814239الانثى629/10/1993

nonoغير مرشح---57.02780134مستوفمتوسط72.387.9459.1825733552الانثى722/01/1993

nonoغير مرشح---56.35463817مستوفمستوف76.22393.22959.9351973848الانثى811/02/1990

nonoغير مرشح---56.31214338مستوفمتوسط71.92287.63159.0173476950الانثى906/08/1992

nonoغير مرشح---56.29674035متوسطجيد70.62382.01760.7096290746الانثى1025/02/1994

nonoغير مرشح---55.37835091مستوفمستوف76.26888.00762.3976441539الانثى1101/05/1995

nonoغير مرشح---54.06155291مستوفجيد71.89482.01761.8022184436الانثى1206/10/1993

nonoغير مرشح---52.71465098متوسطجيد71.09388.00758.1637871240الانثى1319/10/1995

nonoغير مرشح---51.6854068متوسطمتوسط71.91588.00758.8362954235الانثى1423/12/1994

nonoغير مرشح---51.49483718مستوفجيد جدا73.98187.63160.7069102630الانثى1522/02/1992

nonoغير مرشح---50.48771519مستوفمتوسط68.77688.00756.2681645637الانثى1615/01/1995

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء49.48324026مستوفمتوسط63.78782.01754.8332003737الانثى1703/04/1994

nonoغير مرشح---49.32154354مستوفمتوسط66.18888.96753.745062239الانثى1813/04/1988

nonoغير مرشح---49.14791547مستوفجيد70.81386.49158.6398792427الانثى1927/06/1988

nonoغير مرشح---48.4800117مستوفجيد69.46188.00756.8285881429الانثى2018/06/1995

nonoيجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطمتوسطاليوجداليوجد88.00788.007الانثى2130/11/1995

6عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

عالء لفتة محمد حمزة

\مكان التقديم ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

رؤى هاتف بريهي شياع

فرقان مهدي عباس حيدر

رغد علي سطام علوان

دعاء علي هادي الفي

شيماء عباس حميدان عبود

والء علي ناصر عبد الحسين

ظفر ازهر ارحيمه سلمان

زهراء شكري عزالدين محسن

تغريد غانم تركي اعطيه

سكينه رحمن باقر حسين

نبا شاكر جابر سلطان

رسل عبدالحسين كاظم نايف

فاطمه عبد الجليل عباس ساجت

زهراء عبد الجواد كاظم كريم

حنين حمزه عبد الحسين كزار

رسل احمد جواد كاظم

بنين كاظم شاكر محمد

ايمان عبد المجيد كريم بشير

بنين عبد الجواد كاظم كريم

تيجان عدنان عبد الجبار عليوي

فاطمه يونس عبيد ياسين

\مكان التقديم دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات قناة القبول\

تبارك حسن عبودي هاشم

زينب كاظم عبداالمير محمد

زهراء محمود حسن جواد

سمر قاسم حمزه درج

ضحى فالح عبد خضر

هند خزعل عمران كاظم

القبول العام

االسم

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

انثى129/01/1969

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

15/3/2015آخر شهادة في 

88.833no56.8مرشح خارج الخطةذوي الشهداء79.2231جيدجيد جداnono

انثى213/04/1978

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

3/10/2016آخر شهادة في 

83.833no61.8مرشح حسب الخطة---77.2231جيدجيدnono

انثى301/07/1981

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

30/10/2017شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---76.3883متوسطجيد جدا85.46981.9455.2

nonoمرشح حسب الخطة---72.8969جيدجيد جدا84.167no46.6الانثى413/10/1991

ذكر522/04/1981

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

24/12/2015آخر شهادة في 

80.24no53.4مرشح حسب الخطة---72.188امتيازجيد جداnono

انثى630/11/1979

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

2/5/2013آخر شهادة في 

82.194no47.2مرشح حسب الخطة---71.6958مستوفجيدnono

nonoمرشح حسب الخطة---69.9731متوسطمتوسط80.333no45.8الانثى712/01/1990

nonoغير مرشح---69.8885متوسطمتوسط83.555no38الانثى811/09/1990

nonoغير مرشح---69.6069متوسطمستوف77.667no50.8الانثى915/05/1988

nonoغير مرشح---69.5992مستوفجيد80.056no45.2الانثى1010/03/1990

nonoغير مرشح---69.1012متوسطجيد81.916no39.2الانثى1128/04/1987

nonoغير مرشح---67.722جيدجيد جدا78.06no43.6الانثى1221/09/1986

nonoغير مرشح---67.6664جيدجيد جدا81.152no36.2الانثى1320/04/1990

nonoغير مرشح---66.8مستوفمتوسط80no36الانثى1409/06/1993

nonoغير مرشح---66.1808متوسطجيد جدا75.94489.15243.4الانثى1515/03/1992

انثى1622/08/1980

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

1/11/2011آخر شهادة في 

83.861no24.6غير مرشح---66.0827متوسطامتيازnono

nonoغير مرشح---66.0481جيدجيد81.583no29.8الانثى1709/05/1993

nonoغير مرشح---65.15متوسطمتوسط78.5no34الانثى1810/05/1989

nonoغير مرشح خارج الخطةذوي الشهداء64.0677متوسطجيد79.61188.8127.8الانثى1929/09/1988

nonoغير مرشح---63.066متوسطجيد77.5889.15229.2الانثى2030/09/1992

ذكر2125/11/1986

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

3/1/2016شهادة في 

76.944no29.6مرشح خارج الخطةتعويض متضررين62.7408مستوفجيدnono

nonoغير مرشح---62.3483مستوفمتوسط78.869no23.8الانثى2212/09/1988

ذكر2303/04/1986

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة في 

80.083no19.8غير مرشح---61.9981متوسطجيدnono

nonoغير مرشح---61.1181جيدجيد76.083no26.2الانثى2414/05/1989

5عدد المقاعد

مؤيد مجبل عبيد شنان

اسيل كامل عبد الحسين عبد علي

ميعاد جواد كاظم جاسم

اسراء ماجد نعمة عبيد

هدى سعد عزاوي كاظم

ايالف منير عبدالكاظم محمدعلي

كوثر كاظم عبد الرضا حسن

ايسر عاشور خلف حسين

االء شهيد جاسم ادريس

ضحى مهدي حسين سلومي

القبول العامقناة القبول

نور مهدي حسناوي شطب

عذراء كريم عباس حنون

رغد خليل احمد محمد

اية حامد حمد حسن

حيدر علي منديل نعمه

دعاء فايق علي محمد

دعاء يوسف محمد ناجي

منار كريم فاضل جودة

اسراء محمد كاظم سلمان

بنين جاسب جبل كاظم

رفل حيدر سعد جواد

اسماء حسن جبر محمد

حسين علي دنانه مناتي

هديل اموري عبد علي جاسم

\مكان التقديم ماجستير\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة\الجامعات \
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الكوفة

قسم الدراسات العليا

2018-2017للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى130/01/1983

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد 

21/2/2006آخر شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---66.95408362جيدجيد جدا76.90784.39364.7915480372

nonoمرشح حسب الخطة---61.19558056جيدامتياز79.54189.58564.2794008154الانثى201/07/1995

انثى310/04/1982

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

1/11/2009شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء57.64712403متوسطجيد74.38284.44262.6387486246

ذكر416/01/1988

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

5/1/2014شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة---57.42691728متوسطجيد78.4590.0363.181310444

nonoمرشح حسب الخطة---56.76093472جيدجيد جدا78.00686.92264.3727638939الانثى529/08/1979

nonoمرشح حسب الخطة---56.47372767مستوفمستوف74.51587.12761.3910395345الانثى619/10/1995

انثى701/08/1980

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

13/12/2006شهادة في 

nonoغير مرشح---55.12104484متوسطجيد جدا80.7987.5966.3157783429

nonoغير مرشح---54.96325246مستوفمتوسط77.00989.58562.233217838الانثى801/12/1994

nonoغير مرشح---54.79680529جيدمتوسط69.82388.61556.8525789850الذكر929/08/1990

ذكر1001/07/1973

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

1/11/1999شهادة في 

nonoغير مرشح---54.0513969مستوفمتوسط71.6787.6858.7877098543

nonoغير مرشح---53.93934777متوسطمتوسط76.4196.6658.6276396643الانثى1124/01/1994

nonoغير مرشح---53.40551408مستوفجيد77.86387.68563.8650201129الذكر1218/07/1990

nonoغير مرشح---53.3824844متوسطجيد70.20184.44259.1178348540الانثى1326/07/1986

nonoغير مرشح---52.61999249متوسطجيد71.25780.06462.3142749830الانثى1408/09/1989

nonoغير مرشح---52.02534704مستوفجيد73.2386.5660.6076386332الذكر1522/04/1991

انثى1614/12/1976

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

9/1/2001شهادة في 

nonoغير مرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.33054271متوسطمستوف69.8479.661.3293467328

انثى1701/07/1976

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

15/1/2000شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضررين49.33812437مستوفمتوسط58.7979.651.6258919644

nonoغير مرشح---49.11930061جيدمتوسط65.40487.12753.8847151538الانثى1820/07/1994

nonoغير مرشح---47.65266551متوسطجيد69.8786.6457.7895221624الانثى1907/10/1992

nonoغير مرشح---47.35001019مستوفمستوف66.8688.8154.3571574131الانثى2020/10/1992

nonoغير مرشح---47.3371261متوسطجيد جدا65.7478.7158.1958944222الانثى2101/07/1982

nonoمرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد43.90133094مستوفمتوسط61.42580.06453.7161870521الانثى2204/01/1989

nonoغير مرشح خارج الخطةذوي الشهداء43.3197083مستوفمستوف60.72585.38150.7424404326الانثى2307/04/1991

nonoغير مرشح---41.60530458متوسطمتوسط65.288.8153.0075779815الانثى2410/01/1991

ذكر2511/04/1961

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

4/4/2006شهادة في 

nonoمرشح خارج الخطةسجين سياسي39.95573798مستوفمتوسط54.03882.23546.3653399725

nonoيجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم---اليوجدمتوسطجيد جدااليوجداليوجد89.58589.585الانثى2602/02/1995

االسم

زينب عاصم مهدي جعفر

حوراء محمد حسون علوان

ايناس صاحب عبد علي كريم

مشتاق طالب عبد الزهره عبود

لميس محمد حسن عبد الهادي عبد االمير

محمد عباس يونس صالح

زينب ماجد محمد فيصل

سجى شاكر داخل سعيد

احمد فاضل عبد العباس مراد

هناء ممتاز حسين نجم

فاطمه تركي عطيه هدام

بنين خالد محمد ماكان

سلوى عبدالحسن عجيل حزام

رباب صباح عبد عون عبد الحسن

نورالدين شاكر حيدر شاكر

رزاق عبد االمير جواد محيسن

ندى نعيم شهد كاظم

زهراء عبداالمير كاظم حسين

سعد هادي عبيس حبيب

زهراء لطيف عبد عوده

نسرين حنظل حسين ثابت

جهينه حسن سلمان جابر

هدى نافع سعد حسين

سجى عبد الحسن عبد الجبار حسون

ام البنين دعيم فيصل فجر

مواهب عباس محمد عزيز
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