
 نتائج االعتراضات

 نتیجة االعتراض االعتراض اسم المتقدم والقسم والدراسة ت
 نیران فیصل خزعل احمد 1

 ماجستیر طرائق تدریس علوم حیاة :
 االمتیازات تعویض متضررین :

 

 درجة التنافسي التي یتم االعتراض علیها :47
 

 مطابق (47)

 ایالف مظفر محمد أحمد 2
 قسم علوم الحیاة/ ماجستیر علوم الحیاة

pure 
 التقدیم على قناة العام

 

 مطابق (40.174) ارجو تدقیق درجه امتحان التنافسي،

 هدیر حمدي نایف حسین الدراسه ماجستیر 3
 طرائق تدریس قسم الكیمیاء اختصاص

 كیمیاء القناه العامه

 مطابق 35( اعترض على درجتي في االمتحان التنافسي

 عدنان تركي عیاش حسین 4
 قناة القبول:امتیازات تعویض متضررین

 الدراسة:ماجستیر
 القسم : كیمیاء

 التخصص:كیمیاء

 وعلمًا اني من ذوي االعاقه واالحتیاجات اخ للمعاك
 وأخ لشهید ارجو انصافي درجتي أعلى من درجه

 المقبول من ذوي االعاقه

 قناة تقدیمك تعویض متضررین تتنافس مع
 المتقدمین على نفس القناة ولیس على قناة

 ذوي االحتیاجات الخاصة

 نبیل عبد الرزاق عبداهللا زیدان خلف طرائق 5
 تدریس علوم حیاة ماجستیر على النفقه

 الخاصه

 مطابق (44)  العتراض ع درجه االمتحان التنفسي

 عبیر حسین علي محسن قسم الریاضیات 6
 دراسة الماجستیر على النفقه الخاصه

 مطابق ((30 اعترض على درجه االمتحان وتسلسل القبول

 منتظر محمد جبار محسن 7
 ماجستیر/ الكیمیاء/العام /

 االعتراض على درجة االمتحان التنافسي الدرجة
 الحالیة 40.5

 مطابق 40,5

 بان حسین علي عجه  كلیة التربیه /قسم 8
 الریاضیات للعلوم الصرفه.

 اقدم اعتراضي على درجة امتحان التنافسي ارجو من
 حضراتكم التأكد من الدرجه.

 مطابق (31.31)

 انسام غالب عباس علي 9
 ماجستیر فیزیاء/ تخصص فیزیاء

 قناة عامه

 مطابق  (24) اعتراضي على درجه االمتحان

 عمار احمد فاضل احمد 10
 ماجستیر علوم حیاة/النفقة الخاصة

 قسم علوم الحیاة

 مطابق (41.60) اعتراض على درجة االمتحان التنافسي

 سالي عبد العزیز كریم سلمان بكلوریوس 11
 علوم حیاة  ماجستیر علوم الحیاة النفقة

 الخاصه

 درجة االمتحان التنافسي
49.3 

غیر مطابق الدرجة الصحیحة (
(48.15 

 یوسف حسن كریم مهدي 12
 الماجستیر/ قسم الفیزیاء
 تخصص فیزیاء عام

 درجة االمتحان التنافسي
(28) 

 غیر مطابق الدرجة الصحیحة
(30) 

 خدیجة حماد عكاب حمد قسم علوم الحیاة 13
 تخصص علوم الحیاة على قناة ضحایا

 اإلرهاب

 مطابق 25.61 اعترض على درجة االمتحان التنافسي

 هاجر ادیب سالم احمد / قسم 14
 الكیمیاء/ماجستیر كیمیاء عامه /قبول عام

 مطابق 31 االعتراض ع نتیجة االمتحان التنافسي

 عمر حجوب عبید غالب 15
 قسم الفیزیاء / نقي /

 قناة االمتیازات / تعویض المتضررین

 مطابق (24 ) اعترض على درجة االمتحان التنافسي



 رنین هاشم رضا حسن 16
 القسم الكیمیاء/ الدراسة دكتوراه

 قناه القبول:قبول عام

 مطابق 33 درجه االمتحان التنافسي

 قبس نذیر لطیف عبد الرضا 17
 ماجستیر 

 القسم :- علوم حیاة
 التخصص :-  علوم حیاة

 القناه :-نفقه خاصه

 اعتراض على درجتي باالمتحان التنافسي حصلت
 على درجه قلیله جدا ال تسحق اجابتي

 مطابق (34.13)

 عبیر عباس جعفر جاسم  الدكتوراه كیمیاء 18
 النفقه العامه

 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي وان اجابتي
 كانت في ظهر الورقه بالنسبه للكیمیاء الالعضویه

 مطابق 25,5

 فاطمة رشید علي لفته الدكتوراه قسم 19
 الكیمیاء / الكیمیاء القناة العامة

 مطابق 40,5 درجة االمتحان التنافسي

 مصطفى ریاض عبداهللا عبداللطیف - 20
 دكتوراه - علوم حیاة -علوم حیاة صرفة -

 القبول العام

 مطابق (32.20) درجة االمتحان التنافسي

 احمد شاكر محمد سجین سیاسي 21
 منافسة على قسم ریاضیات عام (بیور)

 واني مرشح من مؤسسة لهذه سنة اتفاجأ بوجود سجین
 سیاسي اخر وهو اخذ مقعد وهذا الیمكن الن مؤسسة

 تنطي ترشیح لشخص واحد فقط لذلك علیكم ان تتاكدوا
 من شخص االخر وكتاب ترشیحة اسم سجین االخر

 قیس جاسم حسین سعید

 المتقدم قیس جاسم حسین سعید لدیه
 استمارة مؤسسة السجناء مصادقة

 ومختومة اصولیا وبتاریخ یسبق تاریخ
 مصادقة استمارتك ...علمنا انه باالمكان
 ان یتنافس اكثر من شخص لشغل المقعد

 صالح مهدي فرهود شعبان 22
 الماجستیر/ طرائق تدریس علوم حیاة

 علوم الحیاة/ النفقة الخاصة

 مطابق (32) درجة االمتحان التنافسي

 رغد ناجي شهاب احمد دراسات علیا 23
 دكتوراه

 مطابق (53.23) اعتراضي على درجه التنافسي

 صبا محمد كسار حدید 24
 ماجستیر كیمیاء/كیمیاء

 القناة العامة

 مطابق 23,5 اعتراض على درجه التنافسي

 شهد عبد الستار عبد الجبار حسین/ ماجستیر 25
 قسم الكیمیاء

 قناة النفقة الخاصة
 التخصص كیمیاء

 مطابق 38,5 درجة االمتحان التنافسي

 ابتسام حمید جدوع حسن 26
 قسم علوم الحیاة

 ماجستیر /علوم حیاة
 القناة /متضررین من العملیات الحربیة

 ضحایا ارهاب/

 خطأ في المعدل النسبي /معدلي النسبي المفروض
 ٥٠.٦/والكلیه حاسبیه ٤٩.٧٩واللي مقبولة بالمقعد

 معدلها ٥٠.٢بمعنى معدلي اعلى منها ..الرجاء
 بالتفضل باعادة النظر بحساب معدلي النسبي

 یتم احتساب المعدل النسبي والتفاضلي من
 قبل الوزارة  ولیس من قبل الكلیة باستخدام

 برنامج خاص.

 سعاد عیدان حسین عكلة / قسم الكیمیاء/ 27
 ماجستیر /قناة الشهداء /ضحایا ارهاب

 اني مقدمه ع ذوي الشهداء ضحایا ارهاب اشو مكتوب
 یم اسمي تعویض متضررین واكو وحدة من ذوي
 شهداء معدلهة ٥٦ درجتهة ٢٤ نقبلت  أني درجتي

 ٣٨.٧٥ ومعدلي ٧٠

 قناة تقدیمك تعویض متضررین ولیس
 ذوي شهداء او شهداء حشد

 مطابق 29,75 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي حیدر صفاء عیدان محمد القسم الكیمیاء 28
 رغد داود عزیز سبتي 29

 متقدمة للدراسات العلیا ماجستیر / قسم
 الفیزیاء التخصص فیزیاء وقناة القبول العام.

 غیر مطابق الخطا (37) الصحیح اعتراض على درجه االمتحان التنافسي
(38) 

 انوار خلیل اسماعیل جاسم 30
 الدراسة الراغب بها: دكتوراه علوم الحیاة

 القسم: علوم الحیاة
 القناة التي تم التقدیم علیها : العامة

 مطابق (40.03) اعتراض على درجه االمتحان التنافسي



 فاتن نادي باني 31
 ماجستیر كیمیاء

 رجو ان تقبلوا اعتراضي ویتم التدقیق في موضوع
 القبول ودرجة التنافسي ان امكن

 مع التقدیر
 

 مطابق 22,75

 فؤاد وحید علي تالي // دكتوراه // فیزیاء// 32
 التقدیم قناة العامة

 االعتراض على نتیجة القبول في القناة العامة ...حیث
 تم قبول الطالبة ( رحاب نصر فاضل) بصفة (

 مرشحة حسب خطة )علما ان الطالبة هي منتسبة في
 وزارة التعلیم العالي وقدمت على مقعد وزارة التعلیم
 العالي الذي یحمل الصفة ( مرشح خارج خطة القبول

 .منتسب في وزارة التعلیم العالي )وبذلك یجب ان
 یكون المقعد الثاني من نصیبي والذي ( مرشح داخل
 الخطة )......ارجومن رئیس قسم الدراسات العلیا

 متابعة الموضوع الن فیة ظلم كبیر وواضح

 ال یوجد تقدیم خاص على مقعد التعلیم
 العالي والسیدة رحاب نصر مقدمة على
 القناة العامة ...لتوضیح الیة القبول على
 مقعد التعلیم ...هو مقعد اضافي في حال

 وجود منتسب من التعلیم ولم یتم قبوله على
 القناة العامة یقبل  لمقعد التعلیم واذا اكثر
 من متقدم من التعلیم ولم یحالفهم الحظ
 بالقبول  یتنافسون فیما بینهم على المقعد
 اما في حال عدم وجود مرشح من التعلیم
 العالي على القناة العامة یدور المقعد الى
 المتقدمین من التعلیم على النفقة الخاصة

 احمد كریم هادي كاظم 33
 الماجستیر/ قسم الكیمیاء

 طرائق تدریس
 النفقه الخاصه

 مطابق 45 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 ازهار فؤاد مناف عباس 34
 ماجستیر

 القسم / علوم الحیاة
 التخصص / علوم الحیاة

 قناة القبول / عام

 مطابق (44.94) اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 احمد موسى علوان 35
 التخصص/ فیزیاء

 قناه/ عام

 سالم علیكم استاذه االكرام
 بالنسبه لالعتراض اني اعلى واحد براسبین 49 واني
 متاكد من اجوبتي وما اعتقد هیج درجه تطلعي وثاني
 شيء  معدلي ٧٣ وبتالي یطلعي اسمي من ضمن غیر

 مرشحین بالفرز الثاني
 ارجوا منكم عاده النظر بدرجه التنافسي

 مطابق (49)

 السم : هدى جابر خضر شعبان 36
 القسم : علوم حیاة

 (التخصص: علوم حیاة (عام
 القناة : الخاص

 مطابق (22.32) اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 السم /نور حمید مهدي علوان 37
 الدراسه / ماجستیر

 القناة /عام
 التخصص/فیزیاء

 المعدل والمعدل النسبي والمفاضله اني أعلى من اثنین
 قبلي .معدلي 78.213 النسبي 61.56440098

 والتفاضلي 55.99508069 والي قبلي معدلهم 67
 والتفاضلي 53 والنسبي54 والثاني معدل77

 والتفاضلي 57.والنسبي 59

 االفضلیة بالقبول للناجح، االثنین الي قبلك
 ناجحین باالمتحان التنافسي

 زینب عبد الكاظم عبد العباس شیاع 38
 الماجستیر قسم الكیمیاء الصرفة القناة

 الخاصة

 مطابق 34 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 زینب عبد الهادي مهدي علوان  39
 الدراسة/الماجستیر

 القسم/الفیزیاء
 التخصص/ علوم

 القناة/العام

 اعترض على درجة االمتحان التنافسي(49) ونتائج
 القبول

  مطابق(49)



 االسم / مالك نبیل صافي ناجي 40
 دكتوراه كیمیاء/ تخصص كیمیاء

 قناة التقدیم/ خاص

 لسالم علیكم . اقدم اعتراض على درجه االمتحان
 التنافسي وارغب بااعاده تدقیق الدرجه مع الشكر

 والتقدیر لجهودكم
 

 مطابق 28

 االسم صفیه كاظم علي راضي 41
 قسم الكیمیاء

 الدراسة ماجستیر
 قناة التقدیم خاص

 تیجتي في االمتحان التنافسي ٤٢  وتسلسلي ضمن
 النتاءج االولیة ١٤ولم یتم قبولي وتم قبول من درجتهم

 بالتنافسي ٣٢ و٣٤

 مطابق 42
 تعتمد درجة المفاضلة

 االسم اماني عبد الرزاق سید امیر 42
 الدراسة الماجستیر
 القسم علوم الحیاة

 التخصص علوم الحیاة
 القناة القبول العام

 الدرجه قلیله اني مجاوبه اكثر المفروض یاریت
 تعیدون النظر بالتصحیح

 مطابق (29.41)

 باسم سلطان عبید ونین 43
 دراسة الدكتوراه
 قسم علوم الحیاة

 النفقة العامة
 

 مطابق (38.51) أقدم اعتراض حول درجة االمتحان والترشیح

 السم :- محمد عبد الرسول هادي صالح 44
 الدراسة :- الماجستیر        القسم :-

 الكیمیاء      القسم المطلوب :- طرائق
 تدریس الكیمیاء        القناة :- الخاص

 مطابق 38 درجة االمتحان التنافسي

 السم:هاجر محمود مظهرخمیس 45
 الدراسة:الماجستیر

 القسم:الكیمیاء
 التخصص:كیمیاء صرفه

 القناة:ضحایا ارهاب

 مطابق 52 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 زهراء شاكر حمود حبیب 46
 طرائق تدریس الكیمیاء

 قسم ..الكیمیاء
 ذوي الشهداء .ضحایا ارهاب

 ارجو ا من حضراتكم
 تدویر على السیاسین أو النظام البائد

 كون معدلي 70 والتفاضلي 35ارجو من حضراتكم
 النظر في ذلك

 طلبك خارج الضوابط

 محمد عباس احمد موسى 47
 ..ماجستیر/طرائق تدریس الكیمیاء

 النفقه العامه..

 مطابق 37 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 محمد ساجد ضاحي مروح . ماجستیر . قسم 48
 الریاضیات . التخصص طرائق تدریس

 ریاضیات

 درجه امتحان تنافسي طرائق تدریس ریاضیات حیث
 ان درجتي المعلنه هي 48  عتراضي على الدرجه 

 مطابق (48)

 رنا حمید عذاب سلمان 49
 الدكتوراه/ القسم: الفیزیاء
 االختصاص : فیزیاء صرفه

 القناة: العام

 مطابق (40)  درجة االمتحان التنافسي

 عباس جمعه سهل محمد كیمیاء ماجستیر 50
 عام

 مطابق 37,5 االعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 عادل كلف محمد راضي _ ماجستیر _ 51
 كیمیاء _ طرائق تدریس الكیمیاء _ النفقة

 الخاصة

 مطابق 41 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 محمد صالح عبداهللا صالح 52
 ماجستیر كیمیاء صرفه

 قسم الكیمیاء

 مطابق 17 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي



 قناة الخاص

 سحر سعد اسماعیل ابراهیم 53
 ماجستیر كیمیاء صرفة

 قسم الكیمیاء
 العام

 مطابق 32 اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 مطابق (47) اعتراض على درجه االمتحان التنافسي نور شاكر احمد ماجستیر فیزیاء 54
 حبیب حسین جواد طرائق تدریس الفیزیاء 55

 تعویض متضررین
 مطابق (35) اعتراض على درجه االمتحان التنافسي

 
 احمد عدنان علیوي  ماجستیر طرائق تدریس 56

 عام_امتیازات_ذوي الشهداء_نظام البائد
 مطابق (48) اعتراض على درجتي في امتحان التنافسي

 رباح حمد غني محمود ماجستیر كیمیاء 57
 تعویض متضررین

 مطابق (21) اعتراض على درجتي في امتحان التنافسي

 محمد رشید عبد اهللا طرائق تدریس ریاضیات 58
  ماجستیر

 مطابق (32) اعتراض على درجتي في امتحان التنافسي

    
 


