
2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة الكوفةقسم الدراسات العلٌا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس77.4466405ًمستوفجٌد86.7188.8170.4952007171الذكر112/01/1969

ذكر201/07/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/10/2013شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---76.50523848جٌد جدامستوف90.1891.1672.0074835567

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء75.33275مستوفجٌد جدا93.3393.3373.332556الانثى321/06/1981

nonoمرشح حسب الخطة---75.03947036مستوفمستوف91.7494.4871.4849576664الانثى401/08/1979

nonoمرشح حسب الخطة---73.7765متوسطجٌد89.5889.5872.39553الانثى507/12/1992

nonoغٌر مرشح---71.488586مستوفمستوف87.15692.61768.8408371455الانثى614/04/1993

noعلى نفقته الخاصة فً حال القبولمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة71.46158825متوسطالرجاء اختٌار التقدٌر88.43992.44169.9451260847الذكر722/03/1971

nonoغٌر مرشح---71.11145674مستوفجٌد79.34881.86168.3020810559الذكر812/07/1994

nonoغٌر مرشح---69.047مستوفمتوسط84.8484.8471.2144الانثى925/07/1980

nonoغٌر مرشح---68.96718022مستوفجٌد84.99991.27867.8102574653الانثى1003/09/1992

nonoغٌر مرشح---68.80307543متوسطمتوسط80.6895.4562.432964963الذكر1101/07/1980

nonoغٌر مرشح---68.44497966مستوفجٌد88.40992.44169.9213995145الانثى1210/06/1979

nonoغٌر مرشح---68.41873658مستوفمتوسط86.13391.78368.4553379745الانثى1302/01/1993

ذكر1406/02/1981

موظف فً وزارة العدل العراقٌة 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

5/1/2012

nonoغٌر مرشح---68.11798072مستوفجٌد79.9690.7964.0256867557

ذكر1504/06/1968

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/12/2011شهادة فً 

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن68.10813998مستوفمتوسط85.90691.4668.4401999844

nonoغٌر مرشح---67.89118561مستوفمستوف80.80881.86169.5588365946الانثى1616/12/1993

nonoغٌر مرشح---67.2197467مستوفمستوف81.7384.8468.5996381444الانثى1701/01/1975

nonoغٌر مرشح---67.07582242مستوفجٌد78.33690.88662.6797463254الذكر1814/03/1979

nonoغٌر مرشح---66.11911824متوسطجٌد80.20291.78363.7415974853الانثى1928/11/1994

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء65.17416273مستوفمتوسط81.0290.6164.9630896147الانثى2010/08/1963

nonoغٌر مرشح---64.45337988متوسطجٌد85.04195.79465.6476855441الانثى2112/04/1990

nonoغٌر مرشح---62.91341227مستوفمتوسط83.94391.4666.8763032537الذكر2219/06/1983

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء62.53455767مستوفمتوسط78.9793.3362.049368147الانثى2321/03/1982

nonoغٌر مرشح---62.4032735مستوفجٌد81.97191.78365.1475335734الانثى2406/10/1994

nonoغٌر مرشح---62.04358183متوسطمتوسط84.25292.44166.6336883334الانثى2511/08/1982

ذكر2622/07/1978

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/7/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن60.56782646مستوفجٌد جدا80.1297.2161.2397520839

انثى2705/08/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/11/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---59.70776644مستوفمتوسط81.92490.53565.7253806329

nonoغٌر مرشح---59.43451044متوسطمتوسط74.30192.44158.7635863441الانثى2802/12/1987

نبٌل مسلم محمد احمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلٌة الفقه\جامعة الكوفة\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

خالد ناصر حسٌن كبٌح

محمد حسٌن علً عمر

امنه ٌوسف هانً سلمان

احالم عباس هرٌس عبد الحسٌن

ساره ٌوسف كاظم حسٌن

رشا عادل عبد الرزاق سلطان

استبرق مهدي حمزه خنفوس

كرار عبد الحسٌن جدوع محمد

بشرى عبدالحمزه محمد حمزه

اٌمان فاضل صاحب هالل

حمٌد عبود مزعل وحٌد

اسماء ٌحٌى كاظم محمد

لمٌاء رعد عبد شنٌن حسن

حسٌن احمد حسٌن علً

صفاء غازي كاظم دوش

هبه حمٌد جبار داود

تماضر خشان حٌون رعد

ماجد عبد الزهره هادي عباس

نوال اسد عبٌد اسد

حوراء سالم عبد محمد

احمد جواد كاظم ردام

نجالء طالب خضٌر عباس

روٌده جوده حمزه موسى

اسماء نعمان صالح محمد حسن

عباس عبد الجلٌل طاهر هادي

صابرٌن محمود عبد الزهره حسٌن

والء عبد العباس حسن صالح
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2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة الكوفةقسم الدراسات العلٌا 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن57.99128488متوسطجٌد72.3392.61757.1304069738الانثى2904/01/1993

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء57.96455142مستوفمتوسط69.61595.24453.9493591746الذكر3001/02/1966

ذكر3120/09/1973

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/7/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء56.82684695مستوفجٌد جدا73.7594.4857.4669242236

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن56.75243891مستوفمتوسط75.0393.3858.9320555831الذكر3230/08/1962

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء51.69563756متوسطجٌد70.37998.21953.4223393731الذكر3320/12/1976

nonoتنحٌةذوي الشهداءدرجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفمستوف88.2194.4868.73433743الانثى3415/09/1986

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد71.13591.27856.7498754629الانثى3523/05/1991

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمتوسط91.05792.44172.0156644236الانثى3620/08/1979

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

انثى129/12/1977

موظف فً وزارة الشباب 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

4/8/2015

nonoمرشح حسب الخطة---76.24941783مستوفجٌد94.2997.2172.070596964

nonoمرشح حسب الخطة---69.44512611مستوفمتوسط84.0893.3366.0644658750الذكر201/01/1983

nonoمرشح حسب الخطة---65.09223412مستوفمتوسط85.4294.4866.5603344643الذكر304/04/1973

nonoغٌر مرشح---62.53295926متوسطمستوف80.690.91864.4756560934الانثى407/06/1984

ذكر503/08/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

21/11/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---60.94770397مستوفجٌد78.96890.53563.3538628238

nonoغٌر مرشح---60.66049743مستوفمستوف75.0697.2157.3721391849الذكر604/01/1973

nonoغٌر مرشح---59.89873992مستوفمستوف72.00392.65756.8553427547الذكر714/08/1974

انثى830/11/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/12/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---58.89602853متوسطمتوسط76.20590.53561.1371836233

انثى928/08/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/1/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---57.70905562متوسطمتوسط75.69490.53560.7272223232

ذكر1007/05/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/7/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---56.81427688مستوفمتوسط67.8792.65753.5918241243

محسن رٌاح لٌلو بشت

عادل كونً سعدون صكر

علٌاء ناظم عبد الكرٌم كاظم

ضحى قٌس محسن ثامر

محمد كرٌم محمد صبار

نادٌه عبدالٌمه ناجً نعمه

امجد عبد الكرٌم عبد علً جبار

سعٌد عبٌد عباس جاسم

نور الهدى حاتم حاكم عٌسى

حسن عبد هللا حبٌب عبد هللا

\مكان التقدٌم ماجستٌر\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلٌة الفقه\جامعة الكوفة\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

حٌدر حسٌن تركً برهان

االم حسن طه عبد الحسٌن

اٌاد جابر كاظم علً

محمد حسٌن عزاوي حمود

محمد كاظم عالو ي كاظم

بشرى هادي حسٌن تقً

رنده عباس جاسم محمد

كوثر سعٌد حسن ظاهر
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2019-2018للعام الدراسً  نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمٌجامعة الكوفةقسم الدراسات العلٌا 

ذكر1103/04/1986

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

14/12/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---56.57174998مستوفمستوف71.13791.4656.6739285537

nonoغٌر مرشح---55.21306658متوسطجٌد جدا66.75595.24451.7329522646الذكر1204/01/1987

nonoغٌر مرشح---52.37542162متوسطمتوسط61.10291.4648.6791737441الانثى1313/05/1987

nonoغٌر مرشح---51.67446796مستوفجٌد69.32981.86159.6778113833الانثى1412/05/1994

انثى1510/09/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

24/3/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---50.88388064مستوفجٌد67.74295.87852.2626866331

انثى1611/09/1987

موظف فً دٌوان الوقف الشٌعً 

والمباشرة بعد آخر شهادة فً 

28/2/2013

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفجٌد75.60789.05261.3527898425

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمستوف54.39598.21941.2894208527الانثى1701/07/1963

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطمتوسط75.5288.8261.3929475322الذكر1802/08/1971

زٌنه هادي عوٌز تاٌه

صبٌحه راضً عبد حمٌد

فرزدق علً عبداالمٌر عبدعلً

ماللك علً محمد عبد هللا

جاسم محمد علً هادي حمزة

زهراء صادق هاشم محمد علً

زهراء حسٌن حسن حسٌن

ازل علً رشٌد حمزه

Time] Date] صفحةPage]  منPages]


