
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

كلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية الجامعة

قسم الدراسات العليا

شيح االولي للدراسات العليا 
2022-2021للعام الدراسي  نتائج التر

4عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

no درجة عىل اساس المفاضلة كونه الطالب االول عىل الصباحي للسنة المثبتة بظوابط القبول6تم اضافة  --- noمرشح حسب الخطة---91.4591.4572.86256275.60375الانبى111/2/1996

رين90.4697.0769.210240557570.94716838الذكر225/12/1980 nonoمرشح خارج الخطةتعويض متضر

ذكر31/4/1974

بية  ي وزارة التر
ر
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
ر
26/1/2012شهادة ف

ر سياسي81.0394.8362.981321586764.1869251 nonoمرشح خارج الخطةسجي 

nonoمرشح حسب الخطة---81.58489.38766.031271355663.02188994الانبى423/4/1991

nonoمرشح حسب الخطة---76.6291.4561.046744126562.23272089الذكر51/4/1995

nonoمرشح حسب الخطة---68.1283.6757.737541535456.61627907الانبى67/3/1995

ذكر721/9/1983

ي هيئة الحشد 
ر
موظف ف

ة بعد آخر  ي والمباشر الشعب 

ي 
ر
11/7/2019شهادة ف

nonoغت  مرشح---65.2795.5350.479543345652.13568034

ي---77.15492.49960.993815733954.39567101الانبى827/9/1997
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ

ي---68.3483.6757.92401044253.14680728الانبى917/1/1994
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ

ي---71.8981.1462.272475352952.29073275الانبى108/8/1995
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ

رين76.7597.0758.720826473752.20457853الانبى113/1/1988 يتعويض متضر
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ

رين64.2689.6551.904375354449.53306274الانبى1215/6/1973 يتعويض متضر
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ

رين65.7295.5350.827571444549.07930001الذكر131/11/1988 يتعويض متضر
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ

رين64.5891.4551.453911972744.11773838الانبى1431/10/1993 يتعويض متضر
ر
nonoغت  مرشح فرز ثائ
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يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

ي مجلس النوابذكر125/2/1971
ر
ي---88.9194.8369.106124912455.57428744موظف ف

ر
ي مرشح حسب الخطة فرز ثائ

ر
ي/ تقديم ورف

ر
noاالمتحان التنافسي الثائ

انبى221/9/1978

ي ديوان الوقف 
ر
موظف ف

ة بعد آخر  الشيعي والمباشر

ي 
ر
12/7/2015شهادة ف

ي---71.1692.7456.155322414452.50872568
ر
nonoمرشح حسب الخطة فرز ثائ

صمود طالب زغت  عذاب

نورهان رياض سعيد حسون

زهراء عبد عىلي دمحم جت 

ي
ر
ي عىلي منائ

ر
اطياف منائ

دمحم سامي عبد موس

النفقة الخاصة

االسم

بالل منصور عىلي حسن
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االسم

ر منجل اشا ء دمحم ياسي 

عىلي خليف جاسم دمحم

عىلي دمحم حسن خضت 

حوراء محمود شاكر سلمان

 عىلي صباح كاظم
ر حسي 

ر رمح ساره جت  حسي 

رجاء ابراهيم عبد كاظم

تمارة عباس كاظم عباس

ي احمود
حامد راضر

نضال سعيد حسن عباس
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