
ماجست هندسة النفط

pkالفئةقناة القبول

عدد 
المقاعد 
المتاحة 

للقبول العام

عدد 
المقاعد 
المتاحة 
للنفقة 
الخاصة

معدل 
لوروس ال

معدل الطالب 
االول من نفس 

الدفعة 
لوروس لل

المعدل 
س  ال

التناف 2التناف 1
معدل اساس 

المفاضلة
الموقف

د-صالح-ساجدة مرشح حسب الخطة6684.76884.76871.19270.33no70.9334---القبول العامصفا-ع -عب

-عبود-فاطمه ل-نا مرشح حسب الخطة6683.93484.52970.631549781731769.67no70.3430848472122---القبول العامسجاد-جم

مرشح حسب الخطة6681.53987.42967.016302459710271.33no68.3104117217971---القبول العامحس -يوسف-ع -جاسم-هدى
د الحس -صح  در-ايوب-ع مرشح حسب الخطة6682.33382.33370.5832561no67.708275---القبول العامح

-سلمان مرشح حسب الخطة6687.42987.42971.8572555.67no67.001075---القبول العاممصط -عادل-ع

مرشح حسب الخطة6678.62184.52966.160591362136167.33no66.5114139534953---القبول العامفاطمة-رعد-صالح-مهدي-سوسن

ه- ب-عل غ مرشح6678.17984.17965.980915789567566.33no66.0856410526972---القبول العامع -حس -تا -ح
د الرزاق-جاسم-حنان ل-ع ح-ن غ مرشح6684.04587.42969.075965369042358no65.7531757583296---القبول العامف

دالن  غ مرشح6684.02484.52970.707285949200954no65.6951001644406---القبول العاممحمد حس -محمود-ع

ة مرشح حسب الخطة6677.13684.49464.929844675361662.33no64.1498912727531---النفقة الخاصةنوار-قاسم-كطا -موحان-سعد

اس-حسن-محمد د الع مرشح حسب الخطة6676.13681.59365.689963134092457.33no63.1819741938647---النفقة الخاصةورود-ع

غ مرشح6674.64584.84762.64925193289163no62.7544763530237---القبول العامميثم-مزهر-رزاق-كصاب-زهرة

اس-وسن غ مرشح6668.29982.81458.311135152268962no59.4177946065882---القبول العامخالد-جمال-رجب-
مه د-فه در-محمد-را -حم غ مرشح6668.55284.76857.573069837674663.67no59.4021488863722---القبول العامح

د المحسن-محمود- در-ع مرشح حسب الخطة6666.32184.49455.826231963216362no57.6783623742514---النفقة الخاصةح
غ مرشح6667.064085.373056.043054806554861no57.5301383645884---القبول العامنور-جاسم-محسن-دهلة-زهرة

ازاتقحطان-عدنان-جب -جمر-بتول مرشح خارج الخطة6667.95882.59758.127798001138155.33no57.2884586007967ذوي الشهداءامت

دهللا-محمد-سهامه غ مرشح6664.861576.561558.574458873748653.33no57.001121211624---القبول العامروشنا-نجم-ع

ل-سبع-خماس-غازة ازاتحسام-جل رنامت ض مت مرشح خارج الخطة6669.72584.76858.558208286145748.675055.990745800302تع

ا-صادق د-حسون-ن ي-عب مرشح حسب الخطة6666.424083.979056.153982233653754no55.5077875635576---النفقة الخاصةوالء-خ

د-رضاب مرشح حسب الخطة6666.68688.11254.513110677319847.675053.1591774741239---النفقة الخاصةمحمد-احمد-محمد-ع
له د-داخل-را -فض اس-حم مرشح حسب الخطة6661.719087.307050.775713095742647.675050.5429991670198---النفقة الخاصةع

-كوزاد-زهرة ازاتفاروق-سلمان-مو غ مرشح خارج الخطة6655.60584.09246.963253519954353.33no48.873277463968ذوي الشهداءامت

ز-محمود دالع اد-ع دة-ا جتاز التناف 66no83.97958.669853772967120.33no---القبول العامابوعب ةلم  تنح

دهللا-صادق-مردان-شهلة ازاتاحمد-ع رنامت ض مت جتاز التناف 6657.91984.91548.583854104104128noتع ةلم  تنح
اس-هادي-نجاح اء-راض-ع جتاز التناف 6669.316085.373057.9249729656917nono---القبول العاما ةلم  تنح

رم-جاسم-جهان ك -جوام  جتاز التناف 6655.85785.77346.525195752159831no---النفقة الخاصةا ةلم  تنح



جتاز التناف 6670.426082.311060.386930319155435.33no---النفقة الخاصةتحس -خض -يوسف-كنيهر ةلم  تنح

جتاز التناف 6655.107084.768046.28135079275231no---النفقة الخاصةحس -جاسم-ع -جاسم-نهلة ةلم  تنح

ق جتاز التناف 6657.5792.3245.572092720970529no---النفقة الخاصةدينا-سعد-جادر-مطلك-است ةلم  تنح

جة ادي-ردام-خد ف-ع جتاز التناف 6668.18582.59758.321962192936840.33no---النفقة الخاصةزهراء-خل ةلم  تنح

در م-هادي-ح دال ب-ع ازاتز رنامت ض مت جتاز التناف 6659.7192.3247.266104852686328noتع ةلم  تنح

س-م -احمد ر-حامد-رئ ا-شا جتاز التناف 6665.1892.3251.596126516464519.33no---النفقة الخاصةص ةلم  تنح

جتاز التناف 6667.71278.80059.8924670050761nono---القبول العامعذراء-جاسم-محمد-حس -حنان ةلم  تنح

اس ل-خض -ع د الجل جتاز التناف 6662.272082.311053.3952648856167nono---النفقة الخاصةعالء-ع ةلم  تنح

ه اس -خض -سعد جتاز التناف 6672.25582.73561.730275654197140no---النفقة الخاصةع -حسن- ةلم  تنح

مان م-ع -سل دالحل جتاز التناف 6667.731084.075057.212857047279245.67no---القبول العامع -ع ةلم  تنح

ه ف-فخ ازاتعمر-محمود-رجب-رغ رنامت ض مت جتاز التناف 6664.20984.49454.048439078514534.67noتع ةلم  تنح

ة اح-حس -ع -طي سك-ص جتاز التناف 6662.73481.38654.2245267122109nono---النفقة الخاصةفرم ةلم  تنح

س-معروف-رانه ازاتلؤي-احمد-خم رنامت ض مت جتاز التناف 6657.95075.134053.051931548965945.33noتع ةلم  تنح

اظم-مزهر-علوان د ال جتاز التناف 6665.07982.73555.599537876956543no---النفقة الخاصةمحمد-ع ةلم  تنح

م-حسن-ماجدة جتاز التناف 6671.95778.80063.6472449238579nono---القبول العاممحمد-لط -ابراه ةلم  تنح

ة جتاز التناف 6657.907074.470053.356164529340744no---النفقة الخاصةمحمد-نوري-جازع-علوي-عط ةلم  تنح

م-محمد-صالح الدين-رؤوف جتاز التناف 6666.25288.11254.158333212275345.33no---النفقة الخاصةم ةلم  تنح

لة اض-قب جتاز التناف 6680.67087.42966.302077771677646.67no---القبول العاممنار-محمد-عامر-ف ةلم  تنح

اد-خالد جتاز التناف 6669.8292.3355.26502924293335.33no---النفقة الخاصةنور-سالم-محمد-شارع-ق ةلم  تنح

د-سحر ل-ع -عسكر-ع جتاز التناف 6660.9487.2750.1496327489401nono---النفقة الخاصةهد ةلم  تنح

ل د الرضا-اسماع جتاز التناف 6669.66585.37358.2166201404425nono---النفقة الخاصةمامة-عدنان-ع ةلم  تنح


