
العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

6المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ذكر119/7/1988

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

13/11/2016 فً شهادة آخر

80.206no4571.6442---ثانً فرز الخطة حسب مرشحno --- مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم

ذكر21/12/1986

 والمباشرة اخرى فً موظف

 فً شهادة آخر بعد

29/10/2017

79.8056no4870.26392---ثانً فرز الخطة حسب مرشحnoمقبول

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---76.029no4967.9203الذكر319/3/1981

nonoتنحٌة---صحٌحة غٌر التنافسً درجة77.353noالذكر417/10/1994

7المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoالخطة حسب مرشح---78.21485.764465.15167366163.90617152الذكر128/4/1998

مقبولnoالخطة حسب مرشح---73.79482.78363.01924525961.81347164الذكر22/1/1999

مقبولnoالخطة حسب مرشح---70.54682.78360.245489776561.67184284الذكر311/11/1998

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---75.56884.95163.369404623053.35858324الانثى420/8/1997

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---67.58782.78357.718537084353.30297596الذكر54/4/1996

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---75.96390.36861.020561442951.41439301الانثى61/4/1995

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---74.53392.39758.966269472649.07638863الانثى75/9/1997

nonoثانً فرز مرشح غٌر---68.6592.39754.311974553347.91838219الانثى810/8/1997

nonoثانً فرز مرشح غٌر---67.52592.35953.436972783347.30588094الذكر93/11/1990

nonoثانً فرز مرشح غٌر---70.57592.39755.834925042546.58444753الذكر1024/10/1997

6المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

انثى114/12/1982

 الموارد وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة المائٌة

6/7/2017 فً شهادة

89.6no6582.22---الخطة حسب مرشحnoمقبول

انثى212/4/1983

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

24/11/2013 فً شهادة آخر

78.1388no5173.99716---الخطة حسب مرشحno --- مقبولمدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 4 اضافة تم

مقبولnoالخطة حسب مرشح---81.559no5072.0913الانثى312/3/1994

\التقدٌم مكان دكتوراه\انشاءات فرع\المدنً القسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات العام القبولالقبول قناة\

االسم

مهدي عجٌمً فرحان محمد

العام القبول

االسم

قاطع كاظم كمال حسٌن

دوٌج زٌدان اسعد علً

علً هاشم امٌن احمد

محمد سعد محمد طٌبه

حسٌن ٌحٌى محمد ٌحٌى

علً هللا عبد الرحٌم عبد علً

هاشم هالل عدي علً

\التقدٌم مكان ماجستٌر\انشاءات فرع\المدنً القسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات القبول قناة\

\التقدٌم مكان دكتوراه\مائٌة موارد فرع\المدنً القسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات العام القبولالقبول قناة\

االسم

وحٌد خٌرهللا حسٌن زٌنب

دهو كاظم عبدالمجٌد رضوان

جابر حبٌب عبدالحسن انفال

عوده جاسم ستار شهد

عٌدان ٌاسٌن الزهره  عبد هدى

عواد كاظم عواد علً

جاسم سامً ثائر حسن

حسٌن صاحب هادي جمانه

محمد عبٌد احمد نبا
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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

ذكر46/5/1977

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

12/3/2012 فً شهادة آخر

77.5no4872.65---ثانً فرز الخطة حسب مرشحno --- مقبولمدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 4 اضافة تم

انثى520/10/1987

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

10/1/2019 فً شهادة آخر

مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم --- noثانً فرز الخطة حسب مرشح---80.97279.3414572.1804

ذكر610/11/1982

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

19/2/2014 فً شهادة آخر

77.527no4571.7689---ثانً فرز الخطة حسب مرشحno --- مقبولمدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 4 اضافة تم

انثى724/9/1980

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

4/10/2011 فً شهادة آخر

79.5no4270.25---ثانً فرز مرشح غٌرno --- مساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تمno

انثى84/5/1986

 التربٌة وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العراقٌة

1/7/2015 فً شهادة

nonoثانً فرز مرشح غٌر---81.41682.434169.2912

nonoثانً فرز مرشح غٌر---80.83280.93968.2824الانثى916/2/1986

انثى104/3/1973

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

29/6/2016 فً شهادة آخر

78.205no3466.9435ثانً فرز الخطة خارج مرشحالشهداء ذويno --- مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم

ذكر1126/8/1980

 الموارد وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة المائٌة

15/12/2014 فً شهادة

nonoثانً فرز مرشح غٌر---78.61178.6383465.2277

nonoثانً فرز مرشح غٌر---82.111no2464.6777الانثى1221/8/1992

3المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ذكر13/4/1975

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

17/8/2017 فً شهادة آخر

73.646no5068.5522---الخطة حسب مرشحno --- مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم

ذكر225/8/1976

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

29/5/2012 فً شهادة آخر

75.118no4066.5826---ثانً فرز الخطة حسب مرشحno --- مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---75.722no4165.3054الانثى314/4/1988

nonoتنحٌة---صحٌحة غٌر التنافسً درجة81.27885.746الذكر41/6/1983

كاطع رسن منذر سحر

محسن بشبوش نوري نبا

جبر عبدالحسن ناصر كواكب

الحمٌد عبد رشٌد الحمٌد عبد سري

شالل عبٌد حسٌن زهراء

\التقدٌم مكان دكتوراه\الكهرباء قسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات \

علً عبد الكرٌم عبد علً محمد عصام

علوش جاسم نصٌف فردوس

هادي مهدي الرسول عبد لٌث

مراد عبود عبداالمٌر رٌم

سلمان نوري مثنى احمد

العام القبولالقبول قناة

االسم

علوان عباس علً خالد

رهك جودة كاطع محمد

محمد جاسم محمد غفران
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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

4المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ذكر131/12/1992

 النفط وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العراقٌة

4/9/2016 فً شهادة

ل الطالب كونه المفاضلة اساس على درجة 6 اضافة تم --- noالخطة حسب مرشح---83.75383.75370.938255772.756775 قبول بظوابط المثبتة للسنة الصباحً على االو مقبولال

ل الطالب كونه المفاضلة اساس على درجة 6 اضافة تم --- noالخطة حسب مرشح---86.00386.00371.500755071.050525الذكر25/1/1999 قبول بظوابط المثبتة للسنة الصباحً على االو مقبولال

ذكر320/11/1990

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

2/3/2016 فً شهادة آخر

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---75.76479.02266.879548763657.61568413

مقبولnoثانً فرز الخطة خارج مرشحمتضررٌن تعوٌض71.656279.030863.248400662451.47388046الانثى413/12/1998

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---66.76286.00355.504262313449.05298362الذكر52/6/1996

4المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ذكر119/11/1978

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

14/6/2010 فً شهادة آخر

85.85no6481.295---الخطة حسب مرشحno --- مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم

ذكر216/3/1992

 الدفاع وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العراقٌة

17/4/2019 فً شهادة

79.083no5270.9581---الخطة حسب مرشحnoمقبول

ذكر39/1/1986

 الدفاع وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العراقٌة

17/4/2019 فً شهادة

77.583no5570.8081---الخطة حسب مرشحnoمقبول

ذكر424/12/1978

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

7/4/2015 فً شهادة آخر

77.971no4570.0797---ثانً فرز الخطة حسب مرشحno --- مقبولمساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تم

nonoثانً فرز مرشح غٌر---80.194no3967.8358الذكر522/8/1994

nonoثانً فرز مرشح غٌر---75.666785.91423463.16669الانثى628/5/1990

ذكر722/4/1973

 الوطنً االمن جهاز فً موظف

 فً شهادة آخر بعد والمباشرة

4/4/2018

77.722no2862.8054ثانً فرز الخطة خارج مرشحالشهداء ذويnoمقبول

ذكر81/7/1971

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

20/6/2018 فً شهادة آخر

72.583no2961.5081---ثانً فرز مرشح غٌرno --- مساعد مدرس لقب على حاصل كونه المفاضلة اساس على درجة 2 اضافة تمno

6المقاعد عدد

\التقدٌم مكان ماجستٌر\الكهرباء قسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات العام القبولالقبول قناة\

االسم

العام القبولالقبول قناة

االسم

مطر خلف مطر فراس

برٌسم شاهٌن قاسم محمد

كرٌم الحسن عبد قاسم علً

عبدالنبً وادي عبدالداٌم حسٌن

نجم علً حسن عباس

ساجت عبد شمران عالء

الرضا عبد خٌون حمٌد فاطمة

طلٌع حمٌد علً حسن

\التقدٌم مكان دكتوراه\المٌكانٌك قسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات \

العام القبولالقبول قناة

حمد جابر كاظم عدي

بادي عكلة مطشر عقٌل

سلمان داود نعٌم نسرٌن

علوان زٌدان جمٌل محمد

مشكور علً عبد مسلم عبد فائز

\التقدٌم مكان ماجستٌر\المٌكانٌك قسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات \
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العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

ل الطالب كونه المفاضلة اساس على درجة 6 اضافة تم --- noالخطة حسب مرشح---83.12183.12170.780255070.546175الذكر125/7/1994 قبول بظوابط المثبتة للسنة الصباحً على االو مقبولال

مقبولnoالخطة حسب مرشح---79.279.269.85164.16الذكر212/2/1994

مقبولnoالخطة حسب مرشح---63.42375.75357.717458455556.90222091الذكر314/7/1992

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---70.16883.3259.649537214755.85467604الانثى42/3/1998

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---73.37579.264.666351013555.76644571الذكر511/6/1995

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---62.86775.75357.211476284152.3480334الانثى610/5/1993

nonoثانً فرز مرشح غٌر---67.58283.3257.451188913550.71583224الانثى721/12/1998

nonoتنحٌة---بٌانات خطا69.95279.261.64961616الذكر81/6/1997

4المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoالخطة حسب مرشح---73.0283.61861.917847715359.2424934الانثى19/5/1998

مقبولnoالخطة حسب مرشح---66.87878.3159.420304495658.39421315الانثى28/12/1992

مقبولnoالخطة حسب مرشح---72.60387.39359.688973895457.98228172الانثى318/10/1997

مقبولnoالخطة حسب مرشح---67.71783.61857.421129745757.29479082الانثى423/3/1998

nonoثانً فرز مرشح غٌر---86.7292.9868.313684664461.01957926الانثى510/1/1994

nonoثانً فرز مرشح غٌر---74.75683.61863.389901724658.1729312الانثى616/11/1997

nonoثانً فرز مرشح غٌر---72.65383.61861.606647354957.82465315الذكر712/10/1997

nonoثانً فرز مرشح غٌر---74.52583.61863.194023574357.1358165الانثى84/1/1999

انثى912/8/1988

 والمباشرة اخرى فً موظف

 فً شهادة آخر بعد

4/12/2010

nonoثانً فرز مرشح غٌر---71.43180.31462.327580914557.12930664

nonoثانً فرز مرشح غٌر---77.85283.61866.015177763657.01062443الانثى103/2/1999

nonoثانً فرز مرشح غٌر---71.9283.61860.98509464656.48956622الانثى1131/8/1998

nonoثانً فرز مرشح غٌر---72.35683.61861.354804014556.44836281الانثى1216/6/1998

انثى1313/3/1984

 التربٌة وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العراقٌة

13/2/2011 فً شهادة

مقبولnoثانً فرز الخطة خارج مرشحمتضررٌن تعوٌض65.36279.82257.282846722948.79799271

nonoثانً فرز مرشح غٌر---65.72680.90857.049238672146.23446707الانثى148/9/1995

6المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

انثى129/12/1988

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

18/12/2016 فً شهادة آخر

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---70.8182.21360.767465394556.03722578

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---77.11383.78765.295531922954.40687234الذكر26/11/1994

االسم

شٌاع الزم عادل ادم

زامل عباس علً محمد رضا

ناصر مطرود مجٌد مهند

العام القبولالقبول قناة

االسم

ضاحً عبدالجبار اٌاد دٌنا

عباس دراج عبدالمحسن وفاء

طاهر حسٌن طارق فاطمه

فرحان طالب صبٌح اسراء

المهدي عبد عٌدان العباس عبد غٌث

محمد جاسم ناجح زٌنب

عبدهللا عٌد عبدالسالم زٌنب

حسن عبدالكرٌم غسان عمر

\التقدٌم مكان ماجستٌر\حاسبات هندسة\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات \

ساجت عباس حسٌن علٌاء

خاجً كاطع حبٌب اسٌل

نجم عبدهللا علً نجوان

احمد الزم كامل هبه

جمعة عباس بشٌر نور

\التقدٌم مكان ماجستٌر\كٌمٌاوٌة هندسة\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات \

ادحٌج فرهود كاظم زهراء

برٌدي محمد علً اٌمان

محمد جعفر صباح هدى

عبٌد نعٌم هادي مجتبى

صالح عبدالزهرة حربً فوزٌه

خلٌفة الرضا عبد الحسٌن عبد انعام

العام القبولالقبول قناة

االسم

سالم فجري رعد نبراس

فاضل حسٌن صالح منتظر

Time] Date]صفحة Page] من Pages]



العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

انثى320/4/1990

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

23/12/2014 فً شهادة آخر

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---78.34385.4665.421813662653.59526956

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---67.58576.85860.863696462851.00458752الانثى42/9/1991

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---74.073279.269365.240801651550.16856115الذكر55/8/1997

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---68.53181.74959.048247441746.43377321الانثى65/1/1989

nonoثانً فرز مرشح غٌر---70.411879.269362.015982541046.41118778الذكر725/7/1997

nonoثانً فرز مرشح غٌر---65.81785.80454.807357082244.96514996الذكر830/9/1990

مقبولnoثانً فرز الخطة خارج مرشحالشهداء ذوي63.67883.78753.919428392444.94359987الانثى97/12/1998

nonoثانً فرز مرشح غٌر---65.65584.75355.146892191643.40282453الانثى1012/8/1997 جودة ابراهٌم سرحان زمزم

موسى علً وجود عطاء

رشك صادق جعفر محمد

هللا عبد كاطع كرٌم اٌمان

دابس فٌصل نجاح كرار

داخل ضمد عبدالحسٌن محمد

جابر مهدي محمد زٌنب

محمد حسٌن محمد روٌده

Time] Date]صفحة Page] من Pages]



العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

2المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoالخطة حسب مرشح---62.94186.46152.133741815151.79361926الانثى16/6/1991

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---62.8481.80454.118879763247.48321583الذكر231/8/1995

nonoثانً فرز مرشح غٌر---64.50789.09752.327183242544.12902826الذكر37/6/1991

nonoثانً فرز مرشح غٌر---62.05582.78352.994271362143.39598995الذكر49/5/1995

nonoثانً فرز مرشح غٌر---64.6292.39751.123667811941.48656747الانثى522/10/1994

nonoثانً فرز مرشح غٌر---52.9886.96543.70553011635.39387107الذكر62/7/1983

2المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

انثى14/3/1985

 الموارد وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة المائٌة

26/12/2011 فً شهادة

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---60.53783.49551.386121374047.97028496

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---60.6588.918449.266802373344.38676166الانثى216/1/1997

nonoثانً فرز مرشح غٌر---55.33482.65447.306774132139.41474189الانثى38/3/1998

1المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---62.93282.85153.712022583548.09841581الانثى128/4/1981

noقٌد مرقن كونه القبول حال فً الخاصة نفقته على --- noثانً فرز مرشح غٌر---55.60183.75347.093687853142.26558149الانثى214/6/1993

2المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoالخطة حسب مرشح---58.38677.00852.505548415051.75388389الذكر112/7/1992

ذكر231/3/1993

 الدفاع وزارة فً موظف

 آخر بعد والمباشرة العراقٌة

18/9/2017 فً شهادة

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---68.2679.5859.952660223652.76686215

nonoثانً فرز مرشح غٌر---62.56882.44753.586376394149.81046347الذكر331/8/1986

ذكر42/1/1986

 العالً التعلٌم وزارة فً موظف

 بعد والمباشرة العلمً والبحث

22/11/2010 فً شهادة آخر

nonoثانً فرز مرشح غٌر---64.93885.96854.003204633748.90224324

مصطفى علً صاحب سجا

\التقدٌم مكان ماجستٌر\انشاءات فرع\المدنً القسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات الخاصة النفقةالقبول قناة\

االسم

بطً عبدهللا عبدالكاظم رٌام

ٌوسف طعمة انجٌرس العابدٌن زٌن

بانً حسٌن نصار احمد

خلف حسن فالح حسن

مالح خضٌر احمد اٌمان

عبدالوهاب عبدالعالً عبدالوهاب مقداد

\التقدٌم مكان ماجستٌر\مائٌة موارد فرع\المدنً القسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات الخاصة النفقةالقبول قناة\

االسم

نعمه مهدي حٌدر ساره

حسٌن محمود عبدهللا نور

الخاصة النفقة

االسم

\التقدٌم مكان ماجستٌر\الكهرباء قسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات الخاصة النفقةالقبول قناة\

االسم

عطٌة دروٌش غازي علٌاء

محمد فاخر محمود هدى

\التقدٌم مكان ماجستٌر\المٌكانٌك قسم\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات القبول قناة\

مارد عزٌز حامد مرتضى

روٌض نٌشد جاسم احمد

حمزة عباس عبدالخضر حمزة

عٌسى معٌبد رحٌم حٌدر

Time] Date]صفحة Page] من Pages]



العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة 

البصرة جامعة

العلٌا الدراسات قسم

2022-2021 الدراسً للعام العلٌا للدراسات االولً الترشٌح نتائج 

nonoثانً فرز مرشح غٌر---60.86885.02251.012441184047.70870883الانثى510/4/1995

nonoثانً فرز مرشح غٌر---53.78279.04147.467083743242.82695861الانثى63/4/1995

1المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---63.41478.3156.342581854954.1398073الانثى19/2/1992

nonoثانً فرز مرشح غٌر---59.96680.31452.323721034449.82660472الانثى217/11/1988

4المقاعد عدد

النهائً الموقفالمالحظاتالموقفاالمتٌازالمفاضلة درجةالتنافسً االمتحان درجةالنسبً المعدلاالول الطالب معدلالمعدلحكومً موظفالجنسالموالٌدت

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---59.51385.80449.557868673244.29050807الذكر124/11/1990

مقبولnoثانً فرز الخطة حسب مرشح---62.64982.21353.76388843840.0347219الانثى227/5/1988

عرٌبً كتاب عدنان افراح

عباس محمد جاسم شمس

الخاصة النفقةالقبول قناة

االسم

\التقدٌم مكان ماجستٌر\حاسبات هندسة\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات الخاصة النفقةالقبول قناة\

االسم

حرج شرهان محمد ختام

محمد حاتم عوفً محمد

رسن خلف قاسم زٌنب

جاسم سلمان ناصح سرى

\التقدٌم مكان ماجستٌر\كٌمٌاوٌة هندسة\الهندسة كلٌة\البصرة جامعة\الجامعات \
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