
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد

قسم الدراسات العليا

2019-2018للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

25عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةانكليزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---58.75879122جيدجيد جدا110/10/197964.60280.88756.0839874665

nonoمرشح حسب الخطة---58.5133482جيد جداجيد جدا212/11/198768.14686.14356.5904974263

nonoمرشح حسب الخطة---57.90855318مستوفمتوسط318/07/198275.99585.49963.4407902645

nonoمرشح حسب الخطة---57.69873468جيدجيد جدا411/04/197860.35476.43454.5696209765

nonoمرشح حسب الخطة---57.34073322مستوفجيد جدا509/04/198463.8481.9454.9153331763

nonoمرشح حسب الخطة---56.57819835مستوفمستوف613/08/198566.3679.9158.1117119353

nonoمرشح حسب الخطة---56.07184616جيدجيد جدا707/01/198061.75777.57255.2454945258

nonoمرشح حسب الخطة---55.88846303متوسطجيد812/01/197659.27170.04657.1263757653

nonoمرشح حسب الخطة---54.86307649جيدجيد جدا923/03/198364.82171.97961.2329664240

nonoغير مرشح---54.15534706متوسطجيد1013/03/198355.48486.133746.0790672373

nonoغير مرشح---54.06864645مستوفمتوسط1114/04/198462.75787.55851.5266377960

nonoمرشح حسب الخطة---53.96368819جيدجيد1202/09/198762.7876.8956.5195545648

nonoغير مرشح---53.72374814مستوفمستوف1306/10/198259.7991.5447.6053544968

nonoغير مرشح---53.60757072جيد جداجيد1420/01/198959.8578.6553.0108153255

nonoمرشح حسب الخطة---52.43181796مستوفجيد1521/09/198555.8474.7151.3311685255

nonoغير مرشح---52.28353419جيدمتوسط1610/09/198667.0284.8256.262191743

nonoغير مرشح---51.55553624مستوفجيد1701/11/197264.3384.0254.3650517745

nonoغير مرشح---51.28614407متوسطجيد1825/01/197958.182.649.6944915355

nonoمرشح حسب الخطة---51.22098262متوسطمتوسط1919/06/198257.99376.152.6014037548

nonoمرشح حسب الخطة---50.42470336جيدجيد جدا2019/02/198856.08672.4152.7495762345

nonoغير مرشح---50.21115822مستوفمتوسط2127/01/198263.1984.24453.301654643

nonoغير مرشح---50.07503497مستوفجيد2224/04/198861.285.850.9643356648

nonoمرشح حسب الخطة---50.02321029مستوفجيد جدا2326/10/198166.05792.61652.1760147145

nonoغير مرشح---49.13761636جيدجيد جدا2411/02/198756.3976.58950.9108805145

nonoغير مرشح---48.88123704جيد جداجيد جدا2525/01/198061.56470.39959.1160529125

nonoمرشح حسب الخطة---48.6913865جيد جداجيد جدا2602/05/198665.36496.31550.2734092845

nonoغير مرشح---47.88069759مستوفمتوسط2705/01/197952.6193.1241.4009965663

nonoمرشح حسب الخطة---47.36330376مستوفمتوسط2816/12/198262.9190.4150.5190053640

nonoغير مرشح---46.89877697متوسطجيد جدا2917/01/198063.11992.61649.8553956840

nonoغير مرشح---45.88913106مستوفجيد3020/01/197857.7990.846.2701872245

nonoغير مرشح---44.22379385جيدجيد3108/11/198458.748493.706946.0339912140

احمد تحسين جاسم محمد

محمد جالل محمود فالمرز

غصون سعدون داود بداي

احمد محمد خضر شرقي

حيدر عباس سعيد ضمد

شاكر محمود سعيد هيجل

احمد عدنان محمد باقر نجم

فخري عايد سليمان حمد

علي عون كاظم حلبوص

امجد احمد عجاج جرجيس

احمد سعدون داود احمد

عبدالقادر سلمان خضير محمود

اسيل اسماعيل كاطع علي

اريج حسين عليوي خلف

لينا عماد كاظم جواد

علي ابراهيم خليل معيلي

ياسين عبدهللا خلف حسين

افين محمد طاهر عبدهللا

صباح عبدهللا مخلف صالح

رباب حسين كشاش راضي

احمد عبدالغني خليل ابراهيم

احمد حسين صباح مطر

مروه حسين عليوي خلف

رزاق عبد الزهره مطير ساجت

االء مهدي صالح عطيه

منى احمد عبدهللا اسماعيل

محمد حميد راضي عمات

عمر محمد مناع خلف

حذيفه ابراهيم شبيب حمادي

علياء جعفر عبد الحسن شغيدل

\مكان التقديم دبلوم عال\االدارة المحلية مرشحي االمانة العامة لمجلس الوزراء\االدارة العامة\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

ظفار قيدار قاسم حميد
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nonoغير مرشح---44.07320937مستوفجيد جدا3201/01/198156.0375.8150.9617276728

nonoغير مرشح---43.83684065مستوفجيد3322/04/197856.82797.53543.3383437945

nonoغير مرشح---42.70472112جيد جداجيد جدا3414/10/198854.69290.57743.8638873140

nonoغير مرشح---42.60740076جيدجيد3528/04/198358.3587.2948.0105725230

محمد حياوي حسن حمد

معتز فاضل عباس حبيب

زهراء زهير محمد هاشم

زينه عماد كاظم جواد
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