
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة المثنى

قسم الدراسات العلٌا

2018-2017للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا 

1عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر108/18/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

21/7/2015آخر شهادة فً 

87.72no36.2625872.264noمرشح حسب الخطةnoمقبول

احتٌاطnoغٌر مرشح79.7283.1436.2786766.664noالانثى201/01/1991

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

مقبولnoمرشح حسب الخطة77.7383.4166.0276324852.5585061.96934273noالذكر101/29/1991

مقبولnoمرشح حسب الخطة66.1389.453.5179586145.5626251.11257103noالانثى210/27/1991

ذكر308/01/1981

موظف فً وزارة العدل العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

1/7/2016

مقبولnoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس72.59291.3357.8895964129.5555149.37271749ً

ذكر405/23/1978

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

11/12/2006شهادة فً 

مقبولnoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء55.16891.3343.9945621424.5805638.1461935

انثى501/20/1983

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

25/11/2009

تنحٌةnoدرجة التنافسً غٌر صحٌحة66.351679.61458.258711676552

عدم 

تطابق 

الخلفٌة 

العلمٌة

غٌر مستوفً للشروط

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر111/10/1974

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

15/7/2014آخر شهادة فً 

96no28.8585175.84noمرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر212/01/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/8/2015

83.75no55656275.125noمرشح حسب الخطةnoمقبول

القبول العامقناة القبول

االسم

حٌدر رزاق لعٌبً جابر

علً عبدالسادة حول كنٌت

عبد الرحمن عطا هللا بانً حمود

رٌام جمال حنتوش جوعان

مهند نعٌم ثجٌل زوٌر

محمد عبد محمد جابر

شروق عباس حسن حاجم

\مكان التقدٌم دكتوراه\علوم المحاصٌل الحقلٌة\االنتاج النباتً\كلٌة الزراعة\جامعة المثنى\الجامعات \

عال حسٌن علً عبد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علوم التربة والموارد المائٌة\االنتاج النباتً\كلٌة الزراعة\جامعة المثنى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

\مكان التقدٌم دكتوراه\علوم التربة والموارد المائٌة\االنتاج النباتً\كلٌة الزراعة\جامعة المثنى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

باسم كسار حسن فلٌح
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ذكر307/01/1975

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

30/8/2015آخر شهادة فً 

76.44no68.8565274.148

ذوي 

االعاقة 

واالحتٌاجا

ت الخاصة

مقبولnoمرشح خارج الخطة

ذكر407/01/1966

موظف فً وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً والمباشرة بعد 

2/9/2012آخر شهادة فً 

79.61no47.5575969.977مرشح خارج الخطةذوي الشهداءnoمقبول

احتٌاطnoغٌر مرشح78.08no38.8756466.296noالانثى508/17/1991

ذكر610/05/1986

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

30/4/2012

75.556no35597363.3892noغٌر مرشحnoاحتٌاط

2عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

مقبولnoمرشح حسب الخطة86.2286.2271.55557725167.1885noالانثى109/22/1991

انثى204/15/1989

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

16/1/2013

81.14484.31468.406122447685661.98428568noمرشح حسب الخطةnoمقبول

ذكر307/01/1978

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

20/12/2013

73.86482.3163.3353961951.561.9452.559.78477733noغٌر مرشحnoاحتٌاط

انثى409/26/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/1/2013

74.6883.7563.2550746335575054.77855224noغٌر مرشحnoاحتٌاط

noالٌوجد7150الٌوجدالٌوجد84.8984.89الانثى507/24/1994

ٌجب تدقٌق قبوله 

فً حالة كونه 

متقدم على نفس 

الجامعة 

ونفس الكلٌة 

ونفس القسم

مقبولتم التدقٌق

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى108/25/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/1/2013

83.5383.8370.7035664445.5715263.14249651noمرشح حسب الخطةnoمقبول نهى طالب شرٌف داود

فاطمة محمد شناوي عبد الصاحب

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الثروة الحٌوانٌة\كلٌة الزراعة\جامعة المثنى\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

القبول العام

االسم

ا فراح عباس علً عبد

مروج حمٌد عبد السادة شاطً

ناظم عبد ساٌر مدحً

خدٌجة جاسم هالل جواد

ناصر حبٌب محٌبس ناصر

اسماء صاحب عبدالعباس خضٌر

احمد جعفر زٌارة عرٌان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علوم المحاصٌل الحقلٌة\االنتاج النباتً\كلٌة الزراعة\جامعة المثنى\الجامعات قناة القبول\

محمود ثامر عبد محمد
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مقبولnoمرشح حسب الخطة83.9188.2868.5024207145.5716461.60169449noالانثى202/15/1992

انثى307/10/1988

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

31/1/2013

8383.4970.4565516838.5565060.86958618noمرشح حسب الخطةnoمقبول

احتٌاطnoغٌر مرشح79.2784.0466.9795656842.7686459.69569598noالذكر407/16/1994

ذكر503/02/1989

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

27/1/2013

78.4691.4562.5127583451.2686159.11893084noغٌر مرشحnoاحتٌاط

ذكر606/13/1980

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

15/3/2015

71.10874.0365.8034757543635258.96243303noغٌر مرشحnoاحتٌاط

احتٌاطnoغٌر مرشح71.1885.9859.1883472948.9605856.1018431noالانثى706/11/1993

انثى804/08/1987

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

14/12/2011

66.384.5855.768662851.4825054.45806396noغٌر مرشحnoاحتٌاط

غٌر مرشح67.6881.858.289193150805640.80243521noالانثى906/08/1989

لعدم 

حضورها 

االمتحان 

التنافسً 

والمقابله 

الشخصٌة

غٌر مستوفً للشروط

ذكر1012/01/1967

موظف فً وزارة الزراعة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

24/7/2014

65noتنحٌةسجٌن سٌاسًخطا بٌانات46.15450خطا بٌانات

لعدم 

وجود 

معدل 

الطالب 

االول على 

الدفعه 

لسنة 

1989 

فً كلٌتنا 

حٌث تم - 

استحداث 

القسم 

العلمً فً 

الكلٌة 

2006

غٌر مستوفً للشروط

د فٌصل محبس الطاهر.أ

مروه حسٌن رزاق غازي

رٌم كرٌم عبد عبد هللا

ساره زكرٌا هادي عبود

حمزه غالً حبٌب عباده

زٌنب حمٌد جبار فاضل

تٌسٌر عبدالخالق محسن حسن

حٌدر عبد هللا طالب كاظم

احمد قاسم محمد عبد هللا

قاسم محسن سلطان كرٌم
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عمٌد الكلٌة
/       /2017
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