
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة كربالء

قسم الدراسات العليا

2022-2021للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

7عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى104/05/1970

موظف في وزارة التربية العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

28/12/1993

nonoمرشح حسب الخطة---81.59482.869.670239135164.06916739

ذكر223/8/1977

موظف في وزارة الصحة العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

28/11/2000

nonoدعم مالكات طبية- مرشح خارج الخطة ---61.6778.554.697754785955.98842834

انثى301/07/1971

موظف في وزارة الداخلية 

العراقية والمباشرة بعد آخر 

27/12/2017شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---81.810189.73466.037308924960.92611624

ذكر401/06/1984
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

4/11/2009آخر شهادة في 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---63.2780.6855.027961084652.31957276

تقديم ورقيغير مرشح فرز ثاني---57.69684.01548.760724246.732504نعمانثى516/05/1979

ذكر601/07/1974

موظف في وزارة الموارد المائية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

10/10/2005

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---56.22588.80745.711975344244.59838274

ذكر701/01/1983
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

31/12/2008آخر شهادة في 
nonoتنحية---خطا بيانات58.5588.21147.82497095

انثى830/10/1984

موظف في وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

27/9/2007في 

nonoتنحية---خطا بيانات64.20386.4453.18807068

3عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---80.05no4168.335الذكر104/06/1965

5عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

ذكر101/01/1988

موظف في وزارة المالية العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

13/12/2011

nonoمرشح حسب الخطة---69.588.9756.433109486258.10317663

nonoمرشح حسب الخطة---68.76189.16955.746811146157.3227678الانثى219/9/1997

ذكر304/06/1985

موظف في مجلس محافظة كربالء 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

17/7/2017

nonoمرشح حسب الخطة---72.1891.0157.699982975556.88998808

nonoمرشح حسب الخطة---71.693.7456.090740355856.66351824الانثى411/08/1995

nonoمرشح حسب الخطة---72.10492.64256.941394755556.35897632الانثى515/7/1992

nonoغير مرشح---65.3391.9751.849516425853.69466149الانثى605/03/1993

nonoغير مرشح---66.1490.9252.907635285252.6353447الانثى718/10/1985

nonoغير مرشح---63.2291.9750.174903235752.22243226الذكر829/1/1992

nonoغير مرشح---62.8889.6150.805369945251.16375896الذكر901/02/1989

nonoغير مرشح فرز ثاني---76.43589.01262.043972224155.73078055الذكر1013/11/1982

nonoغير مرشح فرز ثاني---64.786.9553.38029044550.86620328الذكر1101/01/1981

nonoغير مرشح فرز ثاني---68.2689.31855.276782623749.79374783الذكر1223/5/1987

nonoغير مرشح فرز ثاني---63.3688.2451.742085224449.41945966الانثى1325/2/1991

nonoغير مرشح فرز ثاني---59.3384.5649.914098864448.13986921الانثى1401/07/1983

هدى جبار جاسم حمادي

\مكان التقديم دبلوم عال\ادارة الجودة لمرشحي االمانة العامة لمجلس الوزراء حصرا\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

مدلوله عمران جبار جبر

عمار محمدحسين جواد حسين

عائده حميد عبيد عباس

رافد عباس حمود مرزه

علي هادي حسون هاشم

مصطفى شافي حسين علي كاظم

اسراء حمودي نوري علي

حسن عليوي صاحب عبد

\مكان التقديم دكتوراه\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

محمد علي محمد صالح شاكر موسى

\مكان التقديم ماجستير\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

دنيا طالب زنكاح حسناوي

سماء غازي لفته جاسم

علي جابر عبدعلي مطلك

ايه غازي فيصل عبد

نجوى فندي عزيز سلطان

ر سل ضيف هاشم محمد

زينب تاويل محمد ياسر

احمد حامد عباس حسن

اكرم يوسف محمد صالح

اوس غازي حاتم منصور

محمد صادق ناصر داود

سالم عزيز حنيش هذال

سليمه حمزه حمود شهد Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة كربالء

قسم الدراسات العليا

2022-2021للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا  nonoغير مرشح فرز ثاني---61.6789.01250.058896673946.74122767الانثى1531/10/1994

nonoغير مرشح فرز ثاني---63.67493.89349.826246053745.97837224الانثى1620/3/1997

nonoغير مرشح فرز ثاني---56.3989.01245.773004433341.9411031الذكر1728/1/1992

nonoغير مرشح فرز ثاني---55.9791.9744.420900573441.2946304الذكر1827/8/1990

2عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---71.490.1657.4462732931.6649.7103913الانثى106/03/1996

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---63.7289.7451.4325629640.1648.05079407الانثى211/07/1994

nonoغير مرشح فرز ثاني---70.1991.1656.0457448428.647.81202139الانثى310/01/1996

انثى427/2/1988

موظف في وزارة الصحة العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

28/12/2011

nonoغير مرشح فرز ثاني---67.64884.47156.9541446421.546.31790125

nonoغير مرشح فرز ثاني---63.3190.1950.9256261834.646.02793832الذكر529/10/1992

5عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

انثى108/09/1971
موظف في اخرى والمباشرة بعد 

28/11/1993آخر شهادة في 
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---63.8591.8350.7278272440.6747.71047906

10عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة---56.6286.4546.9022527554.1749.08257692الذكر113/11/1988

ذكر213/1/1987

موظف في وزارة التجارة العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

2/4/2015

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---66.1393.2152.0061616238.547.95431314

ذكر321/2/1984

موظف في وزارة التربية العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

18/11/2007

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---53.1881.9245.7534960947.8346.37644727

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---57.5381.7649.564740737.8346.04431849الذكر406/01/1986

ذكر518/10/1982

موظف في وزارة الهجرة 

والمهجرين والمباشرة بعد آخر 

21/5/2008شهادة في 

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---59.2787.9148.5281131336.8345.01867919

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---55.6788.745.2985597543.544.75899183الذكر611/12/1992

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---64.144395.520549.6122706932.8344.57758948الانثى715/12/1995

ذكر809/10/1977

موظف في وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

21/2/2010في 

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---59.1585.8349.2451488432.8344.32060419

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---56.12393.10544.170377341.3343.31826411الذكر901/01/1989

nonoتنحية---خطا بيانات55.882293.766643.76911367الذكر1025/11/1990

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---59.4282.8950.697683071439.68837815الانثى120/9/1996

حنان جساب محمد جودة

الزهراء حميد حميدي ابرا هيم

رؤى نذير جواد كاظم

رامي علي كاظم حمزه

احمد رحيم عليوي داود

\مكان التقديم ماجستير\قسم االحصاء\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

االسم

مريم صادق كاظم بشيشي

شمس ناجي عليوي ناصر

النفقة الخاصةقناة القبول

فرح ناجح نصر فيصل

نعيم مالك جاسم حسين

\مكان التقديم دبلوم عال\اقتصاديات\قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

صفاء حسين محمود علي

االسم

انتظار غافل جبر ثجيل

\مكان التقديم ماجستير\االقتصاد\قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات \

االسم

جمال فرهود حركان رجا

محمد علي مهدي حمزه

اكرم حامد دوحي محسن

محمد علي حمزه عطيوي

حسام طالب عبيد وحيد

ميا مين طالل ناجي حسن

عدنان محمد علوان عبدالحسين

شالل حمزة عبدهللا حمزة

ياس خضر عبدالكريم جواد

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

بنين زهير عجاوي عباس

\مكان التقديم دبلوم عال\ادارة مصارف\قسم العلوم المالية والمصرفية\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات \

Time] Date] صفحةPage]  منPages]



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة كربالء

قسم الدراسات العليا

2022-2021للعام الدراسي  نتائج الترشيح االولي للدراسات العليا 

3عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---75.1286.8162.04690473845.83283331الذكر103/12/1997

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---65.95481.7256.84214661544.28950262الذكر201/01/1969

ذكر314/1/1985

موظف في وزارة المالية العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

7/2/2010

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---56.2577.3350.432602162944.00282151

nonoغير مرشح فرز ثاني---60.4192.5547.738912753443.61723892الانثى405/03/1988

ذكر507/06/1987

موظف في وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

14/4/2016في 

nonoغير مرشح فرز ثاني---57.1785.1247.874501881738.61215132

nonoغير مرشح فرز ثاني---56.7186.1247.102488391537.47174187الذكر603/06/1984

4عدد المقاعد

الموقف النهائيالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسبيمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت

ذكر110/07/1982

موظف في وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات واالشغال 

العامة والمباشرة بعد آخر شهادة 

2/12/2007في 

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---58.45678.91851.649910692242.75493748

انثى212/11/1984

موظف في وزارة الموارد المائية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

25/11/2007

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---57.36287.91846.962943642339.77406055

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---62.6488.451.089864251038.76290498الانثى331/5/1995

ذكر427/5/1981

موظف في وزارة التربية العراقية 

والمباشرة بعد آخر شهادة في 

18/10/2006

nonoمرشح حسب الخطة فرز ثاني---60.33592.12747.829307761537.98051543

\مكان التقديم ماجستير\قسم العلوم المالية والمصرفية\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات النفقة الخاصةقناة القبول\

النفقة الخاصةقناة القبول

االسم

االسم

هاشم محمد مرتضى محي

صالح مهدي عبادي موسى

مصطفى هاشم حسن حمادة

فاطمة جعفر محمد عبد الحسين

فراس صاحب محسن ابراهيم

رضا طالب عبيد عباس

شيماء عبدالعزيز صاحب ناصر

اريج مثنى جعفر صادق

خالد سامي نغيمش خالد

يوسف اسحاق مهدي مشعل

\مكان التقديم ماجستير\قسم المحاسبة\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة كربالء\الجامعات \
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