
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 حسب الخطة---77.7815مستوفجٌد98.1898.1874.54562الذكر118/12/1981

nonoمرشح حسب الخطة---77.26860245متوسطجٌد97.5497.82274.2408606463الذكر222/07/1980

nonoمرشح حسب الخطة---74.20639019جٌدجٌد جدا92.20698.1870.0091288464الذكر324/08/1990

nonoمرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس74.01885ًمستوفجٌد97.82297.82274.455555الذكر414/12/1975

nonoغٌر مرشح---73.17832141جٌدجٌد جدا94.41198.1871.6833163156الذكر531/08/1980

nonoغٌر مرشح---71.822275متوسطجٌد جدا86.41386.41371.6032547الانثى606/03/1994

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة71.33496026مستوفجٌد91.31998.1869.3356575252الذكر705/07/1979

nonoغٌر مرشح---71.25752438مستوفمتوسط92.51598.21970.2250348353الانثى811/03/1982

nonoمرشح خارج الخطةذوي الشهداء70.7399435جٌدجٌد جدا89.38392.28970.7713478552الانثى910/11/1994

nonoغٌر مرشح---70.31793895مستوفجٌد90.44396.24469.5970556448الذكر1001/07/1973

nonoغٌر مرشح---69.38194312مستوفجٌد جدا89.32892.91370.4027758949الانثى1122/01/1996

ذكر1207/08/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

8/3/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---69.02656677متوسطجٌد92.0695.8571.0379525343

nonoغٌر مرشح---68.92633063متوسطجٌد92.31294.82771.7519008939الانثى1324/11/1994

nonoغٌر مرشح---68.89523015متوسطجٌد88.661193.808469.4217573643الانثى1414/08/1995

nonoمرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن68.62356762مستوفجٌد90.192.8771.0336680341الذكر1501/07/1978

nonoغٌر مرشح---68.51164387متوسطمتوسط80.18293.92262.7309198260الانثى1602/09/1983

nonoغٌر مرشح---67.75225جٌدجٌد92.8792.8773.217533الانثى1715/02/1989

nonoغٌر مرشح---67.64882288مستوفجٌد92.9294.8572.2126041139الذكر1801/01/1978

nonoغٌر مرشح---67.43436463متوسطجٌد83.806493.808465.6205209150الانثى1901/08/1994

nonoغٌر مرشح---67.35045394مستوفمستوف84.74397.82264.5006484954الذكر2001/07/1981

nonoغٌر مرشح---67.20847756متوسطجٌد91.0596.3570.0121107942الذكر2109/04/1981

nonoغٌر مرشح---67.10744404متوسطجٌد جدا89.91892.91370.8677772139الانثى2226/08/1995

nonoغٌر مرشح---67.01090474مستوفجٌد77.80696.24459.8727210661الذكر2301/05/1979

nonoغٌر مرشح---66.91753159مستوفجٌد جدا89.78198.1868.1679022746الذكر2430/06/1975

nonoغٌر مرشح---66.44629537متوسطمتوسط88.8395.6668.6375648142الذكر2508/04/1978

ذكر2601/07/1972

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/6/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء66.2257621مستوفمتوسط88.50398.21967.1796601442

nonoغٌر مرشح---65.99401524متوسطجٌد جدا83.26186.41368.9914503439الذكر2728/05/1993

nonoغٌر مرشح---65.65187392متوسطمتوسط89.88697.63668.5026770239الانثى2815/12/1983

nonoغٌر مرشح---65.59322807متوسطجٌد94.1896.3572.4188972533الانثى2905/06/1982

nonoغٌر مرشح---65.26001687متوسطمتوسط85.67387.50570.3714526732الانثى3016/12/1992

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء65.10868263متوسطمستوف88.26396.34967.8695466140الانثى3129/11/1980

nonoغٌر مرشح---64.72555427مستوفجٌد87.88797.82266.8936489637الانثى3224/11/1990

nonoغٌر مرشح---64.56837171مستوفمستوف83.96493.66665.8119595841الانثى3328/07/1984

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علوم القران والحدٌث الشرٌف\قسم علوم القران\كلٌة الفقه\جامعة الكوفة\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

محمد حسن محمد علً كاظم سدخان

زهراء جواد كاظم عبد

زٌنب طاهر عٌسى والً

علً كاطع عبد علٌوي

اسراء حمزه سوٌد حمزه

جاسم محمد ناٌف عباده

منى فاضل عبد علً عبد االمٌر

حسن سلٌم حسن فرحان

مصطفى ماجد هاشم عبد السٌد

ثابت جبار سبهان لفتة

احمد محمد علً كاظم سدخان

خدٌجه حسن ناصر طعٌمه

حٌدر ناصر لفته عباس

عدي سلمان مجلً مزٌد

باسم كاظم راهً محمد

صبا صالح كاظم علً

عبدالحكٌم داخل سالم علوان

اثٌر حمزه نور محمد

محمود حسٌن علوان ٌوسف

عال كرٌم رسن بجاي

حسٌن لهمود جاسم مرٌد

سجى محمود شاكر فضل

اسماء ثامر غضبان بدر

علً رحٌم كٌوش علً

نوره علً حسٌن عبد

نور عقٌل نعمه عباس

ساره جابر حسٌن خماط

هادي ٌاسٌن فرعون عرار

كرار حسن جاسم عبد الزهرة

دالل عزٌز محسن علٌوي

شروق حسٌن عبٌد شالكة

حوراء عباس جاسم جازع

غٌداء عبد مسلم عبد الحسن موسى
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ذكر3427/09/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/12/2015شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---63.97007733متوسطمتوسط77.84694.12460.8143961852

nonoغٌر مرشحسجٌن سٌاس63.96801051ًمستوفجٌد جدا81.06896.24462.3828721645الذكر3501/08/1975

nonoغٌر مرشح---63.12796198مستوفمستوف85.619293.808467.0399456832الانثى3630/03/1995

nonoغٌر مرشح---63.1050467متوسطمتوسط8996.3568.4357810128الذكر3701/07/1973

انثى3805/03/1972

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/3/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء63.03741609متوسطجٌد88.3895.55868.3391658534

nonoغٌر مرشح---62.83266824مستوفجٌد81.77686.41367.7609546230الانثى3926/11/1990

nonoغٌر مرشح---62.77347206متوسطجٌد87.03891.91869.1049600826الانثى4018/08/1991

nonoغٌر مرشح---62.14071646مستوفجٌد87.649493.808468.6295949429الانثى4110/01/1994

nonoغٌر مرشح---61.58688007متوسطمتوسط86.7494.8567.4098286828الذكر4215/05/1977

nonoغٌر مرشح---61.32545709مستوفمتوسط80.9595.8562.4649387134الذكر4319/12/1978

nonoغٌر مرشح---61.29347429مستوفمستوف82.60898.21962.7049632836الانثى4407/04/1993

ذكر4526/03/1964

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/2/2014شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء61.25800939مستوفمتوسط80.6495.8562.225727739

nonoغٌر مرشح---61.24180321مستوفمتوسط75.9386.41362.9168617334الذكر4604/01/1993

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة61.17333553مستوفالرجاء اختٌار التقدٌر79.90697.82260.8190507640الذكر4701/07/1974

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة61.07143216متوسطالرجاء اختٌار التقدٌر80.63686.41366.8163316521الذكر4802/03/1994

nonoغٌر مرشح---60.95620226مستوفجٌد82.85186.41368.6517175221الانثى4901/03/1995

nonoغٌر مرشح---60.93994828مستوفجٌد78.25390.85462.6284975437الانثى5014/11/1992

nonoغٌر مرشح---60.65829433متوسطجٌد81.07191.32364.6547061932الانثى5109/09/1994

ذكر5229/06/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/6/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---60.62225متوسطجٌد81.2796.7562.317538

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء60.28641492متوسطجٌد جدا80.86997.82261.5520213238الانثى5304/08/1993

ذكر5403/05/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

18/7/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء60.26803596مستوفمستوف79.70794.82761.9543370839

nonoغٌر مرشح---60.22832946مستوفمستوف83.0598.21963.0404706633الانثى5502/03/1989

nonoغٌر مرشحذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة59.72391123جٌدمتوسط73.192.2657.8913017642الذكر5601/07/1982

nonoغٌر مرشح---59.68348265متوسطجٌد83.34298.21963.2621180732الانثى5721/02/1983

nonoغٌر مرشحسجٌن سٌاس59.61629821ًمتوسطجٌد74.91997.82257.0232831547الذكر5815/01/1979

nonoغٌر مرشح---58.62654377مستوفجٌد78.72790.79163.0379196629الانثى5930/04/1988

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء58.53952124مستوفمتوسط73.3486.41360.7707446232الانثى6015/12/1994

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء58.34015799مستوفامتٌاز72.53398.21955.0573685544الانثى6103/12/1994

nonoغٌر مرشح---58.17313089مستوفجٌد78.79992.91362.104472731الانثى6219/06/1993

nonoغٌر مرشح---57.96881989مستوفمستوف84.00495.55864.9554569825الانثى6311/04/1985

nonoغٌر مرشح---57.65393654مستوفمتوسط71.29686.41359.077052237الذكر6410/11/1991

nonoغٌر مرشح---57.4427923متوسطجٌد71.79486.41359.4897032932الانثى6517/09/1989

nonoغٌر مرشح---57.39082121مستوفمتوسط74.422193.808458.2726017234الذكر6615/05/1995

nonoغٌر مرشح---57.3248137مستوفمتوسط80.37897.82261.1783052831الذكر6705/02/1994

عبد المنعم لفته كرٌم نصر

جواد كاظم شغً مطلب

زهراء نجاح مهدي كاظم

حبٌب حمٌد خزعل جاٌد

رقٌه عباس عمران شعالن

ثامر جابر علٌوي ابراهٌم

انمار محمد هادي جبر

قصً عبد الحسن دنوش حمٌدي

مرتضى حمٌد هانً كرٌم

بنٌن فرٌد كاظم خوجة

سداس جواد علٌوي كاظم

هدى عوادي حسٌن علوان

ساره حسن حلو عاصً

زٌنب راضً فاضل عمران

مرتضى سمٌر مفتن شٌاع

حمٌد لفته كرٌم سعٌد

حسن فلٌح كلوف نكاد

رغد محمد احمد حمد

خضٌر محمد وناس تاٌه

مروه عالء حسن علً

سجى خضٌر سعٌد بعٌر

مرام ناظم حسن علً

هبه ماجد كنان عاشور

كوثر فاضل عباس مجٌد

فالح حسن فرج عبود

زٌنب عالء محمد جواد راضً

جبار محسن كاظم لفته

بنٌن داخل سلمان جابر

نبا عامر عبد االمٌر جٌاد

رجاء رزاق كاظم كشاش

علً جواد فنطل عبد الحسٌن

ضمان حمادي سوادي جبار

اسامه عواد عاجل حمزه

محمد ابراهٌم تركً عبدهللا
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nonoغٌر مرشح---56.77155635مستوفمتوسط73.4990.85458.8165090734الانثى6815/04/1991

ذكر6913/04/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/10/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن55.90141287مستوفمتوسط75.15993.12259.1448755329

nonoغٌر مرشح---55.24608185جٌدجٌد جدا81.638493.808463.9229740735الانثى7014/03/1995

nonoغٌر مرشح---54.75598774مستوفجٌد72.794.12456.794268230الانثى7125/01/1989

ذكر7201/01/1975

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

19/3/2009شهادة فً 

nonoغٌر مرشحسجٌن سٌاس54.27412614ًمستوفجٌد70.47393.28455.3916087831

ذكر7301/07/1979

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/12/2016شهادة فً 

nonoغٌر مرشحسجٌن سٌاس54.06351556ًمستوفجٌد71.6796.455.0907365131

nonoغٌر مرشح---53.61286612مستوفجٌد70.41694.82754.7326658931الذكر7411/07/1992

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء53.33283823مستوفمستوف71.94797.82254.7611974732الانثى7529/05/1969

nonoغٌر مرشح---51.01156937مستوفمتوسط73.25291.91858.1593848217الانثى7608/03/1992

ذكر7712/09/1988

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

6/2/2018شهادة فً 

nonoغٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.21659484مستوفجٌد66.1796.3550.8808497722

ذكر7808/08/1982

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/8/2017شهادة فً 

nonoغٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء43.80108992جٌدمستوف59.8598.21945.4301284622

انثى7925/11/1969

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

25/2/2016شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌن5درجة المقابلة اقل من مستوفمستوف71.33597.63654.3648450927

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفجٌد88.5396.3568.07437857الانثى8027/09/1986

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد91.32391.32372.8307541الانثى8119/09/1991

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد89.6196.3568.9048352426الانثى8203/03/1987

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفجٌد70.1686.41358.135743720الانثى8325/05/1994

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفجٌد87.16697.82266.3448724536الذكر8408/03/1995

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمستوف71.2694.6255.470886730الانثى8502/02/1986

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفجٌد69.03597.82252.5447797335الذكر8608/04/1992

ذكر8701/07/1977

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/7/2015شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌن5درجة المقابلة اقل من مستوفمتوسط88.96990.85471.2048713545

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمستوف72.04490.85457.6592268322الانثى8810/11/1992

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد جدا68.07398.21951.6719320825الانثى8925/02/1987

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطمتوسط89.44690.79171.6207878149الانثى9028/01/1991

nonoتنحٌةسجٌن سٌاس5ًدرجة المقابلة اقل من مستوفجٌد جدا72.94397.82255.519285432الذكر9118/08/1963

noمرشح على قناة الطالب األولالطالب االول الٌدخل محرك الفرز ٌرجى معالجته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم---الٌوجدمستوفمستوفالٌوجدالٌوجد93.808493.8084الانثى9221/08/1995

ذكر9314/09/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/12/2011شهادة فً 

nonoتنحٌةتعوٌض متضررٌن5درجة المقابلة اقل من مستوفمتوسط70.4793.8155.1774616237

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفجٌد96.19696.24474.0240633846الانثى9423/07/1983

nonoتنحٌةذوي الشهداء5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد جدا82.64697.82262.9045537142الذكر9502/11/1950

رشا عبد براك بشان

وسام كاظم محمد عبدهللا

بتول خلٌل حٌال عبد الحسٌن

مروه محمد حسن اسماعٌل

مكً عبد الرضا عزٌز نور

ثائر ناصر عبد هللا حسن

اسراء عبدالساده جاسم عرٌبً

امنه فاضل عباس مجٌد

انوار عبد الرضا ناصر حسٌن

بنٌن محمد رسول ظاهر

حسٌن عالوي هادي عٌدان

حوراء عبد الحسٌن كاظم حسٌن

صادق صاحب نجم عبد

فاطمه مهدي صالح شالش

مروه علً حسن هوٌدي

ضٌاء جمعه حسن مطروح

مظفر عادل مهدي ناجً

اخالص خروع جبر مطلك

زٌنب جاسم عبد االمٌر عبد

فالح حسن هاشم جواد

مرٌم شمخً جبٌر حسٌن

موسى علً محمد طاهر

حٌدر حاتم عسكر عمران

حٌدر علً كرٌم علً

دنٌا فاضل عباس جنجول

رشا محمد حمزه ابراهٌم

زهراء عماد صالح مهدي

زٌد محمد جاسم عباس
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انثى9619/01/1976

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

9/9/2016شهادة فً 

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفجٌد91.99197.63670.1069105635

3عدد المقاعد

الموقف النهائًالمالحظاتالموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكومًالجنسالموالٌدت

ذكر101/01/1981

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

28/7/2015شهادة فً 

nonoمرشح حسب الخطة---71.89945مستوفمتوسط90.85490.85472.713546

nonoمرشح حسب الخطة---70.043جٌدمتوسط97.9697.9674.4943الذكر215/08/1969

nonoمرشح حسب الخطة---68.46571455متوسطجٌد85.02192.16567.3795922151الانثى309/05/1988

nonoغٌر مرشح---68.34557471مستوفمتوسط89.64598.17968.0651067349الذكر401/01/1964

nonoغٌر مرشح---67.13103268متوسطجٌد84.0594.82765.3300466950الانثى521/01/1995

nonoغٌر مرشح---65.33576248مستوفمتوسط84.94698.21964.4796606948الذكر603/02/1986

nonoغٌر مرشح---64.81821348مستوفجٌد89.61898.21968.0260192636الانثى701/02/1971

nonoغٌر مرشح---64.79530025متوسطمستوف83.22296.34963.9932860746الانثى816/10/1970

ذكر918/12/1985

موظف فً وزارة الداخلٌة 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

17/9/2008شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---64.04528988مستوفمستوف80.45993.66663.0646998247

انثى1003/09/1974

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

23/11/2005شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---63.84041183متوسطجٌد جدا72.1184.3560.7720168947

nonoغٌر مرشح---63.77039114متوسطجٌد84.3294.8565.5291302143الذكر1127/09/1986

nonoغٌر مرشح---62.69247532مستوفجٌد81.9194.12463.9892504641الانثى1201/02/1973

ذكر1304/01/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

16/5/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---62.43865744متوسطمتوسط79.691.0263.6266534841

nonoغٌر مرشح---62.21527537متوسطمتوسط82.23797.82262.5932505342الذكر1401/07/1969

ذكر1501/08/1984

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/11/2013شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---62.13028394مستوفمتوسط87.5696.34967.3289770530

ذكر1629/01/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

4/12/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---61.29398961مستوفجٌد جدا84.76793.12266.7056994428

nonoغٌر مرشح---61.2711515متوسطمستوف92.51698.1870.2445021423الانثى1701/07/1967

ذكر1805/10/1987

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

12/12/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---60.81781226جٌدجٌد73.39892.16558.1683032347 كرار نجم عبود عطٌه

احمد عبد العظٌم عبد العباس محمد

افراح خلٌل ابراهٌم حسٌن

رعد ناشور شرٌجً حمٌد

فرحه احمد عبد هللا احمد

عدي حسٌن امٌش توٌلً

حٌاوي محمد حرامً حمادي

شاكر حٌدر صادق حٌدر

علً حسٌن حلو عبدهللا

منى جاسم بلٌش هجول

االسم

قاسم مهدي محمد فاضل علً

رعد عوده هبسً فرج

مٌعاد حلٌم كاظم نعمه

عباس ازٌاره كاظم محمد

حنان عالء حمٌد عبد الزهرة

حسام فالح جبار حمادي

منى ابراهٌم عبدهللا عبدالملك

االء علً كرٌم ٌحٌى

\مكان التقدٌم ماجستٌر\علوم القران والحدٌث الشرٌف\قسم علوم القران\كلٌة الفقه\جامعة الكوفة\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

وسن جمٌل نعمه مذري
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nonoغٌر مرشح---59.76976191متوسطمتوسط77.120493.808460.3853741539الانثى1906/01/1992

ذكر2002/08/1980

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

29/12/2011شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---59.46266408متوسطمستوف80.2193.8162.8038058331

nonoغٌر مرشح---58.79688482مستوفمتوسط79.41598.21960.2812640236الذكر2101/06/1963

nonoغٌر مرشح---58.11434632مستوفمستوف77.54397.82259.0204947436الانثى2201/01/1976

ذكر2318/07/1989

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

20/11/2012شهادة فً 

nonoغٌر مرشح---57.77197132مستوفجٌد77.28493.12260.8171018930

nonoغٌر مرشح---57.10283725مستوفمستوف76.8697.63658.5754817935الذكر2418/01/1971

nonoغٌر مرشح---56.64264364مستوفمتوسط78.16691.91862.0609194824الانثى2516/02/1990

nonoغٌر مرشح---56.14192761متوسطجٌد74.0296.3556.9170394437الذكر2629/09/1986

nonoغٌر مرشح---54.8360309متوسطجٌد71.6492.8756.4800441533الذكر2707/06/1960

nonoغٌر مرشح---54.04860949مستوفمتوسط72.41991.91857.4980135626الذكر2812/03/1990

nonoغٌر مرشح---53.92579883متوسطمتوسط73.62397.82256.0368554827الذكر2922/02/1979

nonoغٌر مرشح---53.90314921مستوفجٌد68.13896.24452.433070332الذكر3001/07/1963

nonoغٌر مرشح---53.64059844متوسطجٌد جدا59.3482.8950.6294263542الذكر3106/11/1993

nonoغٌر مرشح---53.35081011مستوفجٌد73.6692.8758.0725858725الانثى3221/05/1976

nonoغٌر مرشح---52.99273432مستوفمتوسط68.9294.8553.5610490235الذكر3318/07/1989

nonoغٌر مرشح---51.4774917مستوفجٌد65.5496.3550.3964167134الذكر3402/12/1985

nonoغٌر مرشح---50.36650269متوسطمستوف69.04996.34953.0950038424الذكر3501/04/1978

nonoغٌر مرشح---50.34273006مستوفمتوسط67.46197.82251.3467572328الانثى3602/10/1991

nonoغٌر مرشح---49.51588769مستوفمستوف67.78697.82251.5941252824الذكر3701/07/1972

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطمتوسط57.40697.82243.6935702924الذكر3803/11/1991

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد جدا84.69291.91867.2423226636الانثى3901/04/1990

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمستوف74.96895.55857.9684383940الانثى4019/01/1991

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطجٌد جدا69.8696.3553.71824338الانثى4126/06/1993

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطمتوسط89.62798.21968.0328508641الانثى4215/07/1994

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد جدا79.0296.3560.7617462420الانثى4315/02/1994

ذكر4401/12/1983

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

26/12/2011شهادة فً 

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفجٌد73.2193.8157.3228603

ذكر4519/03/1988

موظف فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

العراقٌة والمباشرة بعد آخر 

1/10/2013شهادة فً 

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطجٌد69.5695.8553.6758633319

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطمتوسط66.74891.32353.23201057الانثى4603/10/1993

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمستوف64.62797.82249.1897078230الانثى4725/03/1972

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من مستوفمتوسط84.8794.12466.3016443232الذكر4807/09/1979

nonoتنحٌة---5درجة المقابلة اقل من متوسطمتوسط69.26691.91854.9946479128الانثى4930/07/1992

nonoتنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفمتوسط76.23892.50360.26789324الانثى5001/09/1984

محمد عبدعلً شهاد محٌسن

مروه هادي جاسم الشٌبانً

منى محمدعلً شاكر حمٌد

نجران فالح محمد مهدي

نور فائز معٌن ٌوسف

هدٌل ناظم كامل ابراهٌم

فاطمه وصفً عبدالصاحب كاظم

كاظم خضٌر عباس عبد

اسامه فاضل عباس محمد

دعاء قاسم عمران موسى

رقٌه موفق عبد الرضا ادرٌس

زهراء رٌاض كامل ناهً

زٌنب احمد مصطفى ناجً

طٌبه جالل محمد هانً

علً راضً حمد حسٌن

محمود ٌوسف كاظم عزٌز

زٌد هادي صاحب محمد

علً عبد الرضا علٌوي سعٌد

عبدهللا شبر موسى شبر

عمار ٌوسف حاكم غدٌر

افراح محمدرضا جواد جاسم

حسٌن علً عبد الحسٌن شلٌج

مصدق جعفر بلعوط محً

حٌدر كاظم جمعه حسون

اساور فالح هادي ساجت

حمزه سمٌر محمد عبد هللا

رزاق كاظم مطلب داغر

خوله عطشان برٌسم عبار

لٌث عبدهللا جاسم بركات

محمد محل عطٌه زغٌر

نوره حٌدر جاسم محمد

عباس مرار همٌم مزٌعل
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