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4

المعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت
معدل الطالب 

االول
المعدل النسبي

درجة 

االمتحان 

التنافسي

المالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلة

---اليوجداليوجداليوجد90.4590.45الانثى124/1/1997

الطالب االول اليدخل 

محرك الفرز يرجى 

معالجته يدويا ويجب 

تدقيق قبوله في حالة 

كونه متقدم على نفس 

الجامعة ونفس الكلية 

ونفس القسم

no

2
23/11/199

6
noمرشح حسب الخطة---88.5423990.4571.081086727271.3567607الذكر

3
02/10/198

6
انثى

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

2/12/2010شهادة في 

noمرشح حسب الخطة---82.63282.63270.6586869.8606

انثى415/9/1987

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

2/12/2010شهادة في 

noمرشح حسب الخطة---82.47282.63270.521185216669.16482964

5
11/03/199

4
noمرشح حسب الخطة---86.7072590.4569.607851756668.52549622الانثى

noغير مرشح---83.1358790.4566.740777896666.51854452الانثى622/9/1996

noغير مرشح---81.3989.1166.015775176264.81104262الانثى709/06/1995

noغير مرشح---83.5393785.8750369.524924495264.26744714الانثى823/2/1993

ذكر918/2/1980
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

7/8/2017آخر شهادة في 
noغير مرشح---82.7589.1167.118876955663.78321386

انثى1009/07/1974

موظف في وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر 

2/7/2017شهادة في 

noغير مرشح---85.0389.1168.968194655063.27773625

ذكر1101/02/1991

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة 

15/12/2016في 

noغير مرشح---80.582483.496968.400325625062.88022794

noغير مرشح---78.7047190.4563.183479885861.62843591الانثى1205/05/1995

noغير مرشح---70.184583.496959.574332046059.70203242الانثى1320/1/1992 هبة حسن ياس خلف

عمر عبود حسين فدعوس

رغد خليل ابراهيم خلف

فاطمة وسيم عبدالعزيز عبدالحميد

ريهام ليث سامي شهاب

هبه علي شهاب احمد

ميسم ثائر كامل عبد

نورسان عبدالفتاح حسن علي

هيمن محمود وادي عباس

اميمه عبدالكريم محي الدين احمد

حسين اكبر عباس جاسم

نهله احمد عواد محمود

رفل محمود شاكر رشيد
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انثى1406/05/1983

موظف في وزارة الصحة العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

18/10/2007

noغير مرشح---72.82686.51760.294182195458.40592753

noغير مرشح---75.3189.1161.084261315057.75898291الانثى1516/9/1995

noغير مرشح---72.52986.6659.979122845056.98538599الانثى1613/1/1991

noغير مرشح---65.082884.5448754.760794086056.33255585الانثى1712/05/1994

انثى1814/4/1978

موظف في وزارة التربية والتعليم 

العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة 

4/3/2007في 

noمرشح خارج الخطةتعويض متضررين56.23177.45750.355954166053.24916792

انثى1901/01/1979
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

4/9/2007آخر شهادة في 
noغير مرشحتعويض متضررين56.5179.04449.873413675250.51138957

noتنحيةتعويض متضررينلم يجتاز التنافسي58.9589.1147.8145957238الذكر2025/5/1993

انثى2126/4/1982

موظف في ديوان الوقف السني 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

12/10/2015

noتنحية---لم يجتاز التنافسي69.19279.04461.0660279336

noتنحيةتعويض متضررينلم يجتاز التنافسي70.6689.1157.3126265348الانثى2225/1/1996

ابراهيم شاكر ابراهيم خلف

سارة طارق شكري محمد

هيام صباح حبيب خلف

حوراء عباس يحيى كاظم

روخوش عبدالقادر احمد محمد

هالة شكر محمود مرعي

رند عبدالرحيم حسين عبد

فاطمه علي محمد عبدهللا

فائزة مجيد نجم باقي
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