
معدل الطالب االولمعدل الطالبنوع االمتيازقناة التقديمالدراسة المطلوبةالقسمموظفاالسم الرباعيالتسلسل

درجة االمتحان 

يالتنافسي المعدل النسب 

 اليه الدرجات )
ً
 مضافا

معدل اساس (المضافة   

المفاضلة

اجتياز 

االمتحان 

التنافسي

حضور 

االمتحان 

موقف النتيجةحالة القبولالمالحظاتالدرجات المضافةنتيجة المقابلةالتنافسي

عبدالوهاب عبد الرزاق جبارة مكي1

كلية /جامعة دياىل 

بية للعلوم  التر

يصلححاضرنعم85.796984.753/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةقسم علوم /الرصفة

 درجات مضافة   4

عن لقب علمي

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

ي ناض ابراهيم2 نور صتر

بية /دياىل كلية التر

يصلححاضرنعم79.5276378.5689/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةللعلوم الرصفة

 درجات مضافة   4

عن لقب علمي

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

ايمان محسن كاظم ابراهيم3

بية  المديرية العامة لتر

ثانوية /دياىل

ي المختلطة    0يصلححاضرنعم86.5145577.0598/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةالزمخشر

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

ر دمحم مهدي4 مها ياسي 

مديرية تربية الرصافة 

متوسطة /االوىل

   0يصلححاضرال894676.1/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالشهيد حسن ضاري 

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

فاروق أحمد علي جاسم5

تربية الكرخ 

متوسطة /الثانية
ر    0يصلححاضرنعم83.94451.574.2108/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةالمدينة المنورة للبني 

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالانسجام يعقوب كاظم منصور6

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

   0يصلححاضرال84.4724773.2304واالخطاء العسكرية

مرشح خارج 

ي
 الخطة فرز ثانر

حل احمد داود علكي7

مديرية تربية الرصافة 

ثانوية الوركاء /الثانية

 غت  مرشح   0يصلححاضرال88.8883271.8216/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةالمسائية 

ر عباس8  غت  مرشح   0يصلححاضرال82.9444471.2608/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالارساء رسول حسي 

هناء دمحم  عبد حسن9

بية  المديرية العامة لتر

القبول العامدكتوراهعلوم الحياةاعدادية ام حبيبة/دياىل

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

   0يصلححاضرال82.8893869.4223واالخطاء العسكرية

مرشح خارج 

ي 
الخطة فرز ثانر

 تدوير مقاعد

ر10  غت  مرشح   0يصلححاضرال79.1674669.2169/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالرنا صالح مهدي حسي 

 غت  مرشح   0يصلححاضرال86.3062969.1142/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالزينب عامر فاضل داود11

   0يصلححاضرال82.1393567.9973ذوي االعاقةالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةالباسم  دمحم عبد اللطيف  جاسم12

مرشح خارج 

ي
 الخطة فرز ثانر

عمر شعالن يوسف أحمد13

/ ث/مديرية تربية دياىل

   0يصلححاضرنعم74.8895067.4223/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةلقمان الحكيم

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

85.945989.575760.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالرساب دمحم مهدي سعيد14

69.460367473

   0يصلححاضرنعم070366.7722572311492

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

84.039989.575762/القبول العامماجستت علوم الحياةالهبه سعد نجم عبد الوهاب15

67.919962865

   0يصلححاضرنعم012566.1439740055087

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

83.666889.575756/القبول العامماجستت علوم الحياةالزهراء ضياء صكبان عبدالوهاب16

67.618428258

   0يصلححاضرنعم891664.1328997812241

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

 غت  مرشح   0يصلححاضرال77.0563263.5392/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالدمحم غسان اديب جواد17

 غت  مرشح   0يصلححاضرال75.08336.563.5081/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالايمان عدنان مزهر يعقوب18

19

مصطفر عبد الكريم مصطاف 

 غت  مرشح   0يصلححاضرال79.2782663.2946/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةالجبوري

رقية احمد عباس حميد20

كلية /جامعة دياىل 

بية للعلوم الرصفة القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالتر

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

   0يصلححاضرال74.5283763.2696واالخطاء العسكرية

مرشح خارج 

ي 
الخطة فرز ثانر

 تدوير مقاعد

اس مجيد رشيد مجيد21 نتر

مديرية تربية 

82.27486.22450.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةثانوية الرأي /دياىل

68.277954444

   0يصلححاضرنعم238362.9445681109668

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

 غت  مرشح   0يصلححاضرال75.2783262.2946/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةالنور سالم لطيف جاسم22

فراس  جليل خزعل فليح23

مديرية تربية 

اعدادية مندىلي /دياىل
ر القبول العامماجستت الكيمياءللبني 

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

75.65179.94153واالخطاء العسكرية

66.229521118

   0يصلححاضرنعم762.26066478309

مرشح خارج 

 الخطة فرز اول

ر24 زينب دمحم طه ياسي 

مديرية تربية 

اعدادية غيداء /دياىل

القبول العامماجستت علوم الحياةكمبش للبنات

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

79.79788.137155واالخطاء العسكرية

65.217928002

   0يصلححاضرنعم793462.1525496019554

مرشح خارج 

 الخطة فرز اول

68.6789.2576/القبول العامماجستت علوم الحياةالايمان جمعة ذياب حسن25

55.638088235

 غت  مرشح   0يصلححاضرنعم294161.7466617647059

78.487985.588252/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالساره محمود عبدهللا أحمد26

65.474031708

   0يصلححاضرنعم751961.4318221961263

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

83.202289.575747/القبول العامماجستت علوم الحياةالشهد علي  صالح يوسف27

67.242944533

 غت  مرشح   0يصلححاضرال338861.1700611733372

ر دمحم28 76.210385.588248.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالعلي سلمان حسي 

63.574074459

 غت  مرشح   0يصلححاضرال037659.0518521213263

77.103191.713153/القبول العامماجستت علوم الحياةالورود دمحم عبد هللا ابراهيم29

61.310718753

 غت  مرشح   0يصلححاضرنعم945758.817503127762

85.867389.575733/القبول العامماجستت علوم الحياةالخالد وليد عبدالكريم سخته30

69.396843967

 غت  مرشح   0يصلححاضرال197658.4777907770383



62.63486.2873.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالسالم مست  جمعة حمد31

51.955440194

   0يصلححاضرنعم714958.4188081363004

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

دمحم جبار حواس عبدهللا32

مديرية تربية 

ثانوية مدينة /دياىل

القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالسالم

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

69.21886.5161واالخطاء العسكرية

57.310279678

   0يصلححاضرنعم649958.4171957750549

مرشح خارج 

 الخطة فرز اول

ر علوان33    0يصلححاضرال90.70790.7072572.6767558.373725/القبول العامماجستت الكيمياءالنور علي حسي 

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

77.539288.547/القبول العامماجستت علوم الحياةالعلياء سهيل احمد حسن34

63.192257627

 غت  مرشح   0يصلححاضرال118658.334580338983

74.228289.575753.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالرؤى علي نوري مغت 35

59.990273519

 غت  مرشح   0يصلححاضرنعم32558.0431914635275

79.562586.271539/القبول العامماجستت الكيمياءالديانا طارق خليل ابراهيم36

66.002318896

   0يصلححاضرال593957.9016232276157

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

ر37 ر رشيد سمي  سحر حسي 

بية  المديرية العامة لتر

قسم /محافظة دياىل

بوي اف التر القبول العامماجستت علوم الحياةاالرسر

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

67.57678.62152واالخطاء العسكرية

59.869795270

   0يصلححاضرنعم983657.5088566896885

مرشح خارج 

الخطة فرز اول 

 تدوير مقاعد

ر38 ق عبدالجليل مالك حسي  78.229589.575744/القبول العامماجستت علوم الحياةالاستتر

63.224072553

 غت  مرشح   0يصلححاضرال019457.4568507871136

76.123589.575747.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالاسارى محمود خميس محمود39

61.522030525

 غت  مرشح   0يصلححاضرال438357.3154213678068

القبول العامماجستت علوم الحياةالساره حارث فؤاد حمود40

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

79.582589.575740واالخطاء العسكرية

64.317549696

 غت  مرشح   0يصلححاضرال09557.0222847872665

كوثر محسن جتر عودة41

الرصافة / تربية بغداد 

متوسطة /االوىل

72.97186.5149/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالمدينة المنورة للبنات

60.417643075

   0يصلححاضرال94556.9923501531615

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

73.77682.40140/القبول العامدبلوم عالالكيمياءالرنر عادل شاكر ديكان42

63.210447009

   0يصلححاضرال138256.2473129063968

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

79.743389.575737/القبول العامماجستت علوم الحياةالمالك جاسم دمحم حمزه43

64.447506181

 غت  مرشح   0يصلححاضرال391856.2132543269743

76.42189.6743/القبول العامماجستت علوم الحياةالابتهال زيد عمران حمد44

61.717606417

 غت  مرشح   0يصلححاضرال97756.1023244925839

76.683385.588237.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالندى عادل دمحم حسن45

63.968647597

 غت  مرشح   0يصلححاضرال040356.0280533179282

74.557489.575745/القبول العامماجستت علوم الحياةالأسماء  علي  دمحم  فاضل46

60.256328711

 غت  مرشح   0يصلححاضرال860555.6794300983023

84.25989.17826/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالايات دمحم صادق باقر47

68.306782788

   0يصلححاضرال355955.6147479518491

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

78.463786.275133/القبول العامماجستت الكيمياءالغفران عبد الستار عبدهللا زغيتون48

65.088894605

 غت  مرشح   0يصلححاضرال36755.4622262237569

74.696585.588238/القبول العامماجستت علوم الحياةالهدير يحي  خلف عباس49

62.311273578

 غت  مرشح   0يصلححاضرال892955.017891505225

75.81689.575739.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالميس فالح حميد صالح50

61.273512992

 غت  مرشح   0يصلححاضرال921154.7414590950447

74.208785.588238/القبول العامماجستت علوم الحياةالزينب سالم خيون فعل51

61.904354389

 غت  مرشح   0يصلححاضرال214954.7330480724504

78.90790.01333/القبول العامماجستت علوم الحياةالاالء  شاكر صابر هادي52

63.557641093

 غت  مرشح   0يصلححاضرال508754.3903487654561

76.79677.84721/القبول العامماجستت الكيمياءالساره خليل ابراهيم سهيل53

68.523957930

 غت  مرشح   0يصلححاضرال299254.2667705512094

81.659186.275122/القبول العامماجستت الكيمياءالمروه قاسم خميس علي54

67.739611482

 غت  مرشح   0يصلححاضرال368654.017728037658

ر55 75.625391.713138.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالعبدالحكيم كامل عبود حسي 

60.135604132

 غت  مرشح   0يصلححاضرال424953.6449228926974

ر مراد56 67.61386.6647/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالبيار علي حسي 

55.913750807

   0يصلححاضرال754453.2396255654281

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

هناء عباس يونس صالح57

مديرية تربية النجف 

ف متوسطة /االرسر

67.60981.41341/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةالمنارة للبنات

58.424488463

   0يصلححاضرال144753.1971419242013

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

71.69877.84728/القبول العامماجستت الكيمياءالميمونه اياد سليم غيدان58

63.975086406

 غت  مرشح   0يصلححاضرال669553.1825604846686

ر59 ر فيصل محمود ياسي 
68.229488.137146/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالفير

55.763751730

   0يصلححاضرال939652.8346262116577

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

76.53488.03329/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالحيدر خليل خلف علي60

62.602426425

 غت  مرشح   0يصلححاضرال317852.5216984977225

القبول العامماجستت علوم الحياةالرسى  يونس  خليل جليل61

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

61.425478.56946.5واالخطاء العسكرية

54.446449148

 غت  مرشح   0يصلححاضرال519152.0625144039634



79.509786.275119/القبول العامماجستت الكيمياءالطيبه احسان  علي  مرشود62

65.956595003

 غت  مرشح   0يصلححاضرال859751.8696165027018

80.95989.17819/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالايات عناد غيدان خليفة63

65.631550668

 غت  مرشح   0يصلححاضرال326351.6420854678284

ر64 76.76193.25331/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالحيدر   نصت  صالح حسي 

60.347639038

 غت  مرشح   0يصلححاضرال422451.5433473268956

ر حبيب65 71.454477.84723/القبول العامماجستت الكيمياءالزينب طالل امي 

63.757725656

 غت  مرشح   0يصلححاضرال736951.5304079597158

66.97586.2841.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالارساء جاسم دمحم حسن66

55.556336926

 غت  مرشح   0يصلححاضرال286551.3394358484006

ي فاضل خلف دمحم67
تهانر

متوسط /الكرخ الثانية
ر 71.13188.79536/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالصدوق للبني 

57.836244003

   0يصلححاضرال040751.2853708021285

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

61.87185.588248.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالبالل سلمان دمحم غيدان68

51.612335351

 غت  مرشح   0يصلححاضرال71950.6786347462033

فراس جبار سمت  فرج69

بية  المديرية العامة لتر

مدرسة /الديوانية

67.2686.5439/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةطارق بن زياد االبتدائية

55.675642477

   0يصلححاضرال467150.6729497342269

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

زيد عبدالعزيز احمد دمحم70

مديرية تربية 

مدرسة االمام /االنبار
ر 56.8377.4550/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةعلي للبني 

50.895685926

   0يصلححاضرنعم404150.6269801484829

مرشح حسب 

 الخطة فرز اول

ر71 69.21279.94127/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالايمان احمد كاظم ياسي 

60.592425951

   0يصلححاضرال639350.5146981661475

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

جواد عون فاضل رشيد72

مديرية تربية دياىل 

ر/ 70.21383.84828/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءثانوية البطولة للبني 

59.422465723

   0يصلححاضرال690549.9957260065833

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

72.65782.40121/القبول العامدبلوم عالالكيمياءالزينب احمد كشى عبدهللا73

62.251700395

   0يصلححاضرال019549.8761902765136

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

هبه يونس جاسم دمحم74

بية  المديرية العامة لتر

محافظة 

62.18686.78646/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءمتوسطة ذي قار /دياىل

51.373707153

   0يصلححاضرال227549.7615950072592

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

ناجح دمحم مهنة شبل75

مديرية تربية 

60.8585.4647/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءكربالء/كربالء

50.813950971

   0يصلححاضرال214649.6697656798502

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

حمديه دمحم جاسم دمحم76

مديرية تربية 

66.97280.28229/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةثانوية اصفية /نينوى

58.453470591

   0يصلححاضرال166149.6174294138163

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

70.03779.94122/القبول العامماجستت الكيمياءالرسى سعد يوسف مسعود77

61.314681505

 غت  مرشح   0يصلححاضرال735549.5202770540148

القبول العامماجستت علوم الحياةالرغدة شاكر محمود عباس78

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

71.343289.575730.5واالخطاء العسكرية

57.658653742

 غت  مرشح   0يصلححاضرال700349.5110576198902

66.144288.26339/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالنور حمد مطلك عباس79

54.005997769

 غت  مرشح   0يصلححاضرال733649.5041984388135

78.306292.029120/القبول العامماجستت الكيمياءالزبيده عدنان جوامت  سعيد80

62.120810456

 غت  مرشح   0يصلححاضرال746849.4845673197228

القبول العامماجستت علوم الحياةالبراء طه كاظم ابراهيم81

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

69.1189.11334واالخطاء العسكرية

56.054109473

 غت  مرشح   0يصلححاضرال365349.4378766313557

ر مسلم82 61.112883.42543/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالعالء عامر حسي 

51.905589871

   0يصلححاضرال141749.2339129097992

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

القبول العامماجستت علوم الحياةالفهد   شاكر  جاسم  عجيل83

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

60.61293.3553واالخطاء العسكرية

47.617916979

   0يصلححاضرنعم110949.2325418853776

مرشح خارج 

الخطة فرز اول 

 تدوير مقاعد

ر ناض84 68.07879.94125/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالأبرار علي حسي 

59.599652862

 غت  مرشح   0يصلححاضرال736349.2197570039154

ر دمحم جاسم مبارك85 76.26492.029122/القبول العامماجستت الكيمياءالبني 

60.500720104

 غت  مرشح   0يصلححاضرال836448.9505040733855

76.101492.029122/القبول العامماجستت الكيمياءالحوراء مجيد حميد خلف86

60.371728482

 غت  مرشح   0يصلححاضرال458348.8602099377208

القبول العامماجستت علوم الحياةالدمحم عبد الرزاق هاشم كريم87

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

64.697888.26339.5واالخطاء العسكرية

52.825028385

 غت  مرشح   0يصلححاضرال053848.8275198695376

70.4890.34230.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالمريم خميس ضاري تايه88

56.627327710

 غت  مرشح   0يصلححاضرال256648.7891293971796

ي89
ر
64.62891.713142.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالدره مزهر  ضاري رزوق

51.390788848

 غت  مرشح   0يصلححاضرال04948.7235521936343

65.43285.94234/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالسعيد  قاسم  سعيد جاسم90

54.425533918

 غت  مرشح   0يصلححاضرال223948.2978737427567

72.923486.275119/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالزياد ستار جبار حمودي91

60.492985888

 غت  مرشح   0يصلححاضرال570448.0450901219993



71.789392.029127/القبول العامماجستت الكيمياءالهند صبار عبد كاظم92

56.950911908

 غت  مرشح   0يصلححاضرال923447.9656383362464

القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالماهر  دمحم ابراهيم  احمد93

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

76.74696.16722واالخطاء العسكرية

59.088961343

   0يصلححاضرال288247.9622729403018

مرشح خارج 

ي 
الخطة فرز ثانر

 تدوير مقاعد

72.27989.575723.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالخليفه محمود خليفه احمد94

58.414955228

 غت  مرشح   0يصلححاضرال650247.9404686600551

65.98790.83936.5/القبول العامماجستت علوم الحياةالهبة ابراهيم خضت  خلف95

52.817603377

 غت  مرشح   0يصلححاضرال954447.9223223645681

ي  سبع96 71.437292.029127/القبول العامماجستت الكيمياءالرسى عالء عريير

56.671588721

 غت  مرشح   0يصلححاضرال719547.7701121052037

علي  رياض حكمت  عبدالكريم97

مديرية تربية 

ابتدائية عمار /نينوى

69.48989.62127/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةبيت المختلطة

56.140507439

   0يصلححاضرال662647.3983552077638

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

صفا مجبل يونس حميد98

ي 
دائرة التعليم الديير

والدراسات 

مدرسة /االسالمية

65.32286.10931/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالخنساء االسالمية 

54.260333118

 غت  مرشح   0يصلححاضرال489447.2822331829425

القبول العامماجستت الكيمياءالسالم داود اسماعيل دمحم99

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

73.834489.530818واالخطاء العسكرية

59.692678104

   0يصلححاضرال96547.1848746734755

مرشح خارج 

ي 
الخطة فرز ثانر

 تدوير مقاعد

ر100 عبدالرحمن صبحي علي حسي 

كلية /جامعة دياىل

بية للعلوم الرصفة 60.68686.6640/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةالتر

50.185347219

   0يصلححاضرال016847.1297430533118

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

سامر شكيب كاظم عبد علي101

مديرية تربية محافظة 

62.6685.1834/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةثانوية ابن سينا /بابل

52.445934491

 غت  مرشح   0يصلححاضرال664746.9121541441653

نجاح عبدالرضا عبدالقادر محمود102

بية  المديرية العامة لتر

ر/كرميان 55.9987.25548.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةتربية خانقي 

46.081621253

 غت  مرشح   0يصلححاضرال796346.8071348776574

103

عائشة عبد السالم عبد المنعم 

68.498489.575726/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالابراهيم

55.359523087

 غت  مرشح   0يصلححاضرال399846.5516661611799

 علي104
ر 71.794386.275116/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالاحمد علي حسي 

59.556350592

 غت  مرشح   0يصلححاضرال262446.4894454145837

مروان  شهاب  احمد صالح105

دائرة تربية االنبار 

55.9477.4538/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةمدرسة الرسالة /

50.098621691

 غت  مرشح   0يصلححاضرال413846.4690351839897

70.83386.89318/القبول العامماجستت علوم الحياةالزينب قاسم عبعوب زيدان106

58.466999266

 غت  مرشح   0يصلححاضرال339146.3268994864373

71.42884.27713/القبول العامماجستت الكيمياءالدنيا منعم عبدالجليل ابراهيم107

60.233923715

 غت  مرشح   0يصلححاضرال841846.0637466010893

هبه هاتف كاظم عليوي108

دائرة البيئة 

66.0588.5728/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءمركز نقل /والمياه

53.799391724

 غت  مرشح   0يصلححاضرال060146.059574206842

ي شاكر نوري109 73.682392.029117/القبول العامماجستت الكيمياءالبلقيس خت 

58.452640944

 غت  مرشح   0يصلححاضرال358946.0168486610512

محي جاسم دمحم محمود110

مديرية تربية دياىل 

57.8986.10941/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةثانوية قس بن ساعده/

48.086872481

 غت  مرشح   0يصلححاضرال389945.9608107369729

غزوان علي عوده كاظم111

مديرية تربية 

اعدادية جابر /كربالء

62.5876.5821/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءاالنصاري

56.504232175

   0يصلححاضرال502745.8529625228519

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

ر سلمان112 67.31779.94115/القبول العامماجستت الكيمياءالسهت  عبد االمت  حسي 

58.933426830

 غت  مرشح   0يصلححاضرال412445.7533987812887

69.942692.029123/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءاللم يوسف عبد علوان113

55.485912960

 غت  مرشح   0يصلححاضرال302845.7401390722119

ر نويديس114 مروى علي ياسي 

مديرية تربية الكرخ 

متوسطة /االوىل
67.00888.79525/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالبساط األخرصر

54.483854271

 غت  مرشح   0يصلححاضرال073845.6386979897517

67.064386.275122/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالضح سامي جاسم كردي115

55.632619344

 غت  مرشح   0يصلححاضرال776245.5428335413433

60.708988.137136/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالرند احمد داود سلمان116

49.617262169

 غت  مرشح   0يصلححاضرال364545.5320835185552

القبول العامماجستت علوم الحياةالدمحم ارحيم دمحم حسن117

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

64.393489.575730واالخطاء العسكرية

52.041915051

 غت  مرشح   0يصلححاضرال682645.4293405361778

67.222686.271521/القبول العامماجستت الكيمياءالهمام دمحم جاسم ريس118

55.765561442

 غت  مرشح   0يصلححاضرال365145.3358930096556

72.259292.029116/القبول العامماجستت الكيمياءالعلي سعد نومان العبيدي119

57.323686591

 تنحية   0يحرصر_لمحاضرال306544.9265806139145

67.79484.27716/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالسمر دمحم درويش علوان120

57.169438096

 غت  مرشح   0يصلححاضرال989744.8186066678928

71.786392.029116/القبول العامماجستت الكيمياءالاحمد عبدالجليل صالح اسمت 121

56.948531989

 غت  مرشح   0يصلححاضرال691344.6639723927839



66.28188.03322/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالدمحم فيصل اسماعيل علي122

54.215792012

 غت  مرشح   0يصلححاضرال654344.551054408858

71.572692.029115/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالايمن دمحم محسن  صالح123

56.779002409

 غت  مرشح   0يصلححاضرال726944.2453016868088

ر124 63.75882.51120/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالنور علي مراد علي دمحم حسي 

54.575560646

 غت  مرشح   0يصلححاضرال459344.2028924525215

62.99477.84716/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالبهاء دمحم رشيد نجم125

56.208633338

 غت  مرشح   0يصلححاضرال471644.1460433369301

65.018889.575724/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالعباس قاسم دمحم عليوي126

52.547355262

 غت  مرشح   0يصلححاضرال532143.9831486837725

64.333483.42519/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالاسماء هزبر هادي عثمان127

54.640976610

 غت  مرشح   0يصلححاضرال728243.9486836275097

65.90591.81924/القبول العامدبلوم عالعلوم الحياةالاحمد  هوار  محمود دمحم128

52.364791587

 غت  مرشح   0يصلححاضرال253243.8553541110772

69.100392.029118/القبول العامماجستت الكيمياءالعلي ابراهيم حسن علي129

54.817710970

 غت  مرشح   0يصلححاضرال578943.7723976794052

68.11190.70718/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالطارق حسن يحي  حسن130

54.572261448

 غت  مرشح   0يصلححاضرال95143.6005830142657

ر عيفان131 70.643692.029114/القبول العامماجستت الكيمياءالموج طه ياسي 

56.042020754

 غت  مرشح   0يصلححاضرال196243.4294145279374

61.33277.84716/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالاياد نجم عبدهللا احمد132

54.725654822

 غت  مرشح   0يصلححاضرال921943.1079583760453

63.210386.275121/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءالدمحم عباس  عبد خضت 133

52.435566442

   0يصلححاضرال490443.0048965097432

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

63.78387.65821/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالسهاد عيدان كاظم جميل134

52.327483555

 غت  مرشح   0يصلححاضرال408542.929238488786

ر135 68.397192.029116/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالبالل وسام غازي حسي 

54.259857902

 غت  مرشح   0يصلححاضرال581942.7819005318073

ر يوسف136 68.395992.029116/القبول العامماجستت الكيمياءالسليمان عبدهللا حسي 

54.258905934

 غت  مرشح   0يصلححاضرال889142.7812341544223

ر حمد ابراهيم137 حمد حسي 

بية  المديرية العامة لتر

62.4382.30717/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءثانوية حمرين /دياىل

53.532585351

   0يصلححاضرال185242.5728097458296

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

  علي  عباس  علي138
ر 53.98182.64833.5/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالحني 

46.152422587

 غت  مرشح   0يصلححاضرال358442.3566958111509

يف علي139 63.49990.08421/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالعبت   ثامر رسر

51.119077516

 غت  مرشح   0يصلححاضرال540142.0833542615781

ر سليم كريم140 66.13693.79319/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالعائشه حسي 

51.790362415

 غت  مرشح   0يصلححاضرال105641.9532536905739

اراز قاسم  جاسم دمحم141

مديرية تربية بغداد 

مدرسة /الرصافة االوىل
ر 63.21388.06119/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةعمر المختار لليافعي 

51.694847869

 غت  مرشح   0يصلححاضرال658541.886393508761

66.6592.029116/القبول العامماجستت الكيمياءالرفل احمد عبدهللا علي142

52.873872272

 غت  مرشح   0يصلححاضرال46641.8117105907262

احمد فرحان حسن دمحم143

بية  المديرية العامة لتر

62.3581.8814/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءثانوية ثورة /بابل

53.661510747

   0يصلححاضرال435341.7630575232047

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

58.78488.137127/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةالضح يارس عبدالجبار عبدهللا144

48.044045261

 غت  مرشح   0يصلححاضرال303141.7308316829122

61.84287.82120/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالرنا رشيد  حميد  مجيد145

50.669618547

 غت  مرشح   0يصلححاضرال955541.4687329835688

64.21988.03315/النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحياةالعلي دمحم حمزه سعيد146

52.529140285

 غت  مرشح   0يصلححاضرال461141.2703981998228

62.198887.65818/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءال منار  هادي  اسماعيل  حمادي147

51.027808101

 غت  مرشح   0يصلححاضرال941641.1194656713591

59.9884.40519/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءال خوله  ابراهيم عبدالكريم جواد148

50.526070434

 غت  مرشح   0يصلححاضرال21641.0682493039512

62.02284.27713/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالصفاء مهدي صالح خماس149

52.302016249

 غت  مرشح   0يصلححاضرال985240.5114113749896

59.22390.08421/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالهاجر طالب هاشم دمحم150

47.676737078

 غت  مرشح   0يصلححاضرال726539.6737159551086

ر151 56.18890.08425/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءالعذراء رعد قدور حسي 

45.233448203

   0يصلححاضرال898639.163413742729

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

ر محرب علي152
ر عامر مت 

مديرية تربية دياىل 

57.9488.5713/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءثانوية ثابت بن قرة/

47.193592074

   0يصلححاضرال065736.935514451846

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

57.177890.70716/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالعقيل مسلم كاظم علوان153

45.812304189

 غت  مرشح   0يصلححاضرال864136.8686129329048

 علي154
ر يوسف عباس حسي 

بية  المديرية العامة لتر

القبول العامدبلوم عالالكيمياءثانوية المأمون/دياىل

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

59.17991.65713واالخطاء العسكرية

47.077608919

   0يصلححاضرال667936.8543262437675

مرشح خارج 

ي
 الخطة فرز ثانر



ادريس  حمد  خدام حمد155

مديرية تربية الكرخ 

متوسطة دار /الثالثة

56.22587.8413/النفقة الخاصةدبلوم عالالكيمياءالسالم المختلطة

46.060462204

   0يصلححاضرال007336.1423235428051

مرشح حسب 

ي
 الخطة فرز ثانر

ي156
ر
75.21892.69/القبول العامماجستت علوم الحياةالرنا علي حسون رزوق

59.379535063

غائبال1136

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

73.171489.5757/القبول العامماجستت علوم الحياةالميس عيىس عواد حسن157

59.136181394

غائبال5635

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

56.520488.1419/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالسارة ابراهيم خلف عبد158

46.192263397

غائبال8845

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

59.4789.74/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالفالح عزيز عبد ايدام159

48.002111098

غائبال7297

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

63.042691.7131/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالمريم عبد حسن اسماعيل160

50.130113031

غائبال9987

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

64.69586.66/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالسالم مالك زيدان خليل161

53.500659762

غائبال2894

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

59.1190.839/النفقة الخاصةماجستت علوم الحياةالحيدر هادي مهدي عباس162

47.313084935

غائبال9856

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

القبول العامماجستت علوم الحياةالدعاء صباح علي اسماعيل163

رين من  المترصر

العمليات االرهابية 

76.165191.7131واالخطاء العسكرية

60.564841426

غائبال1703

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

74.790192.0291/القبول العامماجستت الكيمياءالسوالف وليد دمحم زيدان164

59.331465786

غائبال1209

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

67.816686.2751/القبول العامماجستت الكيمياءال  زينب  زكي  نافع  موىس165

56.256683407

غائبال6692

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

71.48779.941/القبول العامماجستت الكيمياءالضح وجدي دمحم مصطفر166

62.584100358

غائبال3893

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

ر167 77.991586.2751/القبول العامماجستت الكيمياءالاروى فالح علي حسي 

64.697185113

غائبال8104

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

71.124192.0291/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالزهراء باسم رحيم عاشور168

56.423204484

غائبال5326

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

58.42487.32/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالمحمود رافد محمود عزيز169

48.059962437

غائبال0133

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

ر170 59.6791.38/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالريام سالم عبعوب حسي 

47.566876231

غائبال1228

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

64.278291.4852/النفقة الخاصةماجستت الكيمياءالسازان عزالدين مجيد خشو171

51.199931744

غائبال8068

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

غائبال91.083/القبول العامدكتوراهعلوم الحياةالاسيل جواد كاظم حسن172

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة

غائبال79.361/النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةالنور  طارق عبد خميس173

لم يتم تحديد 

 تنحية   0الحالة


