
 

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية / الكلية التقنية المسيب

 ۲۰۲۲/  ۲۰۲۱للدراسات العلیا للعام الدراسي نتائج القبول االولي للمتقدمین 

 

الشھادة  القسم االسم ت
معدل اساس  التنافسي المعدل القناة المطلوبة

 المالحضات الموقف المفاضلة

 no مرشح خارج الخطة  73.4439 54 81.777 الشھداء  الدكتوراه  تقنیات االنتاج النباتي  حمدان-فاضل-حسن-ایاد 1
 مدرس مساعد  مرشح حسب الخطة  75.5185 55 81.455 عام  الدكتوراه  تقنیات االنتاج النباتي  عبیس-كاظم-قاسم-عبیر 2
 مدرس مساعد  مرشح خارج الخطة / تدویر   81.3242 67 84.606 متضررینتعویض  الدكتوراه  تقنیات االنتاج النباتي  خلف-محمود-حمزه-عال 3
 no مرشح حسب الخطة  76.15 59 83.5 عام  الدكتوراه  تقنیات االنتاج النباتي  ابوحمد-عباس-ھادي-عمار 4
 استاذ مساعد  مرشح خارج الخطة  85.3061 76 80.723 تعویض متضررین الدكتوراه  تقنیات االنتاج النباتي  عریبي-كریم-ھادي-فاطمھ 5
 مدرس مرشح حسب الخطة  84.4362 68 85.766 عام  الدكتوراه  تقنیات االنتاج النباتي  كاظم-حسین-علي-ھبھ 6

الشھادة  القسم االسم ت
 المعدل القناة المطلوبة

معدل 
الطالب 
 االول

معدل اساس  التنافسي
معدل اساس  المالحضات الموقف ۱المفاضلة

 ۲المفاضلة 

 no 53.48609829 غیر مرشح فرز ثاني  لم یجتاز التنافسي  41 80.63 67.62 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  مرزوك-عباس-طالب-اثیر 1
   no غیر مرشح   56.31962 50 89.58 73.04 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  محمد-جاسم-میثم-اسالم 2
   no مرشح حسب الخطة  58.06804444 52 87.76 74.01 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  نعمھ-محمد-علي-ایات 3
 no 51.08896923 مرشح  حسب الخطة فرز ثاني   لم یجتاز التنافسي  45 89.094 66.196 خاص الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  جبر-تركي-كاظم-حسن 4
 no 50.32750826 غیر مرشح فرز ثاني  لم یجتاز التنافسي  42 89.56 66.68 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  عنبر-حمود-جواد-حیدر 5
 no 55.82434899 غیر مرشح فرز ثاني  لم یجتاز التنافسي  40 84.76 74.54 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  ابراھیم-زبار-عبد الكاظم-خضیر 6
   no غیر مرشح   56.02081799 52 86.01 69.46 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  حمد-جعاز-سمیر-رواء 7
   no مرشح حسب الخطة  61.27176493 62 83.75 71.97 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  دحام-حسین-ناصر-رواء 8
   no غیر مرشح   56.98190161 56 85.07 68.52 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  جبر-محمد-عماد-ریام 9

 no 54.1436972 غیر مرشح فرز ثاني  لم یجتاز التنافسي  44 86.17 70.45 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  محمد-صاحب-عامر-زینب 10
 no 53.08673564 غیر مرشح فرز ثاني  لم یجتاز التنافسي  46 83.91 66.35 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  صعیب-علي-كاظم-عبیر 11



   no غیر مرشح   57.63445077 50 87.76 74.3 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  دیكان-نحاري-مھدي-فالح 12
   no غیر مرشح   57.83531501 53 85.07 71.51 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  راضي-عبد الخضر-قیصر-الرا 13
   no مرشح حسب الخطة  65.88013099 56 86.17 84.45 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  خلیف-زوید-علي-مھند 14
 no 50.62250352 مرشح  حسب الخطة فرز ثاني   لم یجتاز التنافسي  49 86.01 61.73 خاص الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  بریسم-كیطان-احمد-میساء 15
   no مرشح حسب الخطة  58.81878044 52 84.76 73.51 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  عبد الھادي-كاظم-احمد-میس 16
الطالب  مرشح حسب الخطة  72.57975 55 86.17 86.17 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  جرمط-علي-حسن-نبا 17

 االول 
  

 no 53.24205829 غیر مرشح فرز ثاني  لم یجتاز التنافسي  47 86.17 67.35 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  عیفان-ناصر-صباح-نور 18
امتحان  مرشح  حسب الخطة فرز ثاني   لم یجتاز التنافسي  31 87.76 63.32 خاص  الماجستیر تقنیات االنتاج النباتي  بدر ھالل مھدي محمد 19

 ۲تنافسي 
45.63396263 

معدل الطالب  المعدل القناة الشھادة المطلوبة القسم االسم ت
معدل اساس  التنافسي االول

 المالحضات الموقف ۱المفاضلة

 no مرشح حسب الخطة  66.45890662 61 89.55 85.11 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  داوود-عساف-احمد-االء 1
 no غیر مرشح  61.89635865 61 84.61 74.06 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  عبد الحسین-جاسم-محمد-امیر 2
 no غیر مرشح  63.81120154 71 87.7 74.05 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  كاظم-مھدي-عدنان-ایالف 3
 no غیر مرشح  58.37427708 63 87.7 68.76 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  حسین-علوان-حسین-تبارك 4
 no مرشح خارج الخطة  65.76508755 88 84.95 61.95 شھداء  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  محمد-جعفر-حامد-جعفر 5
 no غیر مرشح  61.71683194 58 89.55 78.32 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  علیوي-حمزه-محمد-ختام 6
 no مرشح حسب الخطة  69.19026918 63 87.57 87.51 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  حمادي-علوان-كریم-ریھام 7
 no غیر مرشح  57.59072548 65 87.7 66.35 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  عبید-جاسم-موحان-زھراء 8
 no غیر مرشح  55.74101298 53 89.55 70.41 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  حمزة-موحان-احسان-زینب 9

 no غیر مرشح  63.93555583 64 89.55 79.06 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  حسین-حسن-عالء-سجاد 10
 no مرشح حسب الخطة  71.10675 71 84.61 84.61 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  حسین-ناصر-محمد-شفاء 11
مرشح خارج الخطة /  57.14772547 63 85.29 65.34 شھداء  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  محمد-رزاق-حیدر-كرار 12

 تدویر  
no 

 no مرشح حسب الخطة  48.47757944 50 86.57 57.79 خاص الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  كاظم-عبدالحسن-علي-محمد 13
 no غیر مرشح  60.10139935 62 84.95 70.7 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  محمد-جاسم-ماجد-مریم 14
 no غیر مرشح  64.64800237 59 89.55 82.97 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  كاظم-عبید-صباح-مصطفى 15
 no غیر مرشح  61.86322906 51 89.55 82.29 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  محیسن-جاسم-حمید-نجاة 16
 no غیر مرشح  61.69430137 59 89.55 77.75 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  فیاض-عوید-علي-ھاجر 17
 no غیر مرشح  54.97146636 53 89.55 69.05 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  عنون-ابراھیم-ضیاء-فاطمة 18
 no غیر مرشح  58.51436628 60 89.55 71.6 عام  الماجستیر تقنیات المقاومة االحیائیة  حسن-عباس-حسن-ھند 19



 المعدل القناة الشھادة المطلوبة القسم االسم ت
معدل 
الطالب 
 االول

معدل اساس  التنافسي
معدل اساس  المالحضات الموقف ۱المفاضلة

 ۲المفاضلة 

غیر مرشح فرز  لم یجتاز التنافسي  33 85.83 62.29 خاص الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  حمد-حسین-لیث-حسین 1
 ثاني  

no  46.20154226 

غیر مرشح فرز  لم یجتاز التنافسي  49 85.83 71.579 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  حسن-عبید-حكیم-رحیم 2
 ثاني  

no  56.41501194 

    no غیر مرشح  59.58871406 50 85.83 76.51 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  عرط-ھادي-غني-رقیة 3
    no غیر مرشح  57.74578558 50 84.32 72.44 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  شعالن-جابر-نعیم-زھره 4
غیر مرشح فرز  لم یجتاز التنافسي  44 75.46 71.64 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  جابر-قاسم-كریم-علي 5

 ثاني  
no  58.96520037 

مرشح حسب  61.23507314 59 75.46 68.149 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  محمد-عواد-محمد-عواد 6
 الخطة 

no    

غیر مرشح فرز  لم یجتاز التنافسي  44 85.87 81.78 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  محمد-جاسم-نصیف-لطیف 7
 ثاني  

no  60.84444515 

مرشح حسب  52.80235161 51 83.26 62.99 خاص الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  سحاب-فیروز-علي-لیزا 8
 الخطة 

no    

غیر مرشح فرز  لم یجتاز التنافسي  46 84.32 84.32 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  حسین-تخیل-حسین-مصطفىى 9
 ثاني  

no  63.556 

–عبد الھادي –یحیى  –ایھاب  10
 عبد

مرشح حسب  53.52323112 61 81.71 58.38 خاص الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني
 الخطة 

no    

مرشح حسب  60.55693035 59 85.25 73.19 عام  الماجستیر تقنیات االنتاج الحیواني  جابر-محمد-حسن-نور 11
 الخطة 

no    

 المعدل القناة الشھادة المطلوبة القسم االسم ت
معدل 
الطالب 
 االول

معدل اساس  التنافسي
معدل اساس  المالحضات الموقف ۱المفاضلة

 ۲المفاضلة 

    no غیر مرشح  60.20781 59 80.63 69.79 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  برغوث-ھادي-جاسم-امنھ 1
    no غیر مرشح  63.72862 71 80.63 69.66 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  سلومي-داود-عدنان-ایناس 2
   الطالب االول  مرشح حسب الخطة  79.71025 82 80.63 80.63 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  خضیر-كاظم-حبیب-بیان 3
    no غیر مرشح  63.9669 68 81.6 72.14 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  عیسى-سلمان-حمید-رسل 4
    no  حسب الخطة مرشح  52.41114 54 81.6 59.96 خاص الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  خلیل-ربیع-صباح-سالم 5
لم یجتاز  49 80.63 61.77 خاص الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  جاسم-كاظم-قیصر-طیبھ 6

 التنافسي 
 no  52.32297 غیر مرشح فرز ثاني 

    no غیر مرشح  62.70969 62 80.63 72.42 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  كریم-رحیم-احمد-عبدالواحد 7
    no غیر مرشح  58.89828 59 80.63 67.64 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  حمزة-شعالن-عباس-فاطمھ 8
    no غیر مرشح  72.56374 85 80.63 77.27 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  عبید-اعجیل-رحیم-محمد 9



    no غیر مرشح  62.84845 69 80.63 69.2 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  مطر-كاظم-جواد-مھا 10
    no غیر مرشح  57.4119 51 80.63 69.14 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  عبود-عبدااللھ-مكي-براء 11
    no غیر مرشح  67.7943 73 80.63 75.35 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  جبر-طعمھ-علي-ھدى 12
    no مرشح حسب الخطة  54.06671 58 80.63 60.2 خاص الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  صالح-عبدالوھاب-میثم-تمار 13
    no غیر مرشح  64.53715 70 80.63 71.48 عام  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  رمیض-علوان-محمود-ودیان 14
امتحان  غیر مرشح  59.10366 63 85.66 68.89 خاص  الماجستیر تقنیات التربة والمیاه  خالد عبید علي نعمھ 15

 ۲تنافسي 
  

 المعدل القناة الشھادة المطلوبة القسم االسم ت
معدل 
الطالب 
 االول

معدل اساس  التنافسي
معدل اساس  المالحضات الموقف المفاضلة

 ۲المفاضلة 

ھندسة البناء  كسار-ابراھیم-عدنان-ایمان 1
 واالنشاءات 

    no مرشح حسب الخطة  50.21783403 51 80.759 57.394 خاص الماجستیر

ھندسة البناء  عیسى-عیدان-حیدر-بریر 2
 واالنشاءات 

لم یجتاز  46 78.75 76.69 عام  الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة  
 فرز ثاني 

no  61.30519444 

ھندسة البناء  عبد-یزل-علي-حسین 3
 واالنشاءات 

لم یجتاز  40 78.75 69.83 خاص الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة  
 فرز ثاني 

no  55.25580556 

ھندسة البناء  صكر-حسین-سیالن-سالي 4
 واالنشاءات 

    no مرشح حسب الخطة  61.29973247 50 75.244 72.326 عام  الماجستیر

-عبد الحسین-عزت-علیاء 5
 محمد

ھندسة البناء 
 واالنشاءات 

لم یجتاز  42 77.85 65.82 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no  53.71002216 غیر مرشح فرز ثاني 

ھندسة البناء  سلمان-عبدهللا-وعد-فاطمة 6
 واالنشاءات 

لم یجتاز  44 77.85 73.8 عام  الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة  
 فرز ثاني 

no  59.29419075 

ھندسة البناء  محمد-راضي-صباح-نبا 7
 واالنشاءات 

لم یجتاز  43 78.75 67.82 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no  54.91072222 غیر مرشح فرز ثاني 

ھندسة البناء  راجح-كاظم-عبدالواحد-ھدى 8
 واالنشاءات 

لم یجتاز  49 81.788 56.732 خاص الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة  
 فرز ثاني 

no  48.90574464 

الشھادة  القسم االسم ت
معدل الطالب  المعدل القناة المطلوبة

معدل اساس  التنافسي االول
معدل اساس  المالحضات الموقف ۱المفاضلة

 ۲المفاضلة 

ھندسة القدرة  علي-یاسر-لؤي-اثیر 1
 الكھربائیة 

   no مرشح حسب الخطة  55.6677104 52 84.6 68.06 عام  الماجستیر

ھندسة القدرة  سلوم-جاسم-فوزي-احمد 2
 الكھربائیة 

لم یجتاز  37 77.27 61.4 خاص الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة فرز 
 ثاني 

no 49.65656982 

ھندسة القدرة  جاسم-كاظم-جواد-ثائر 3
 الكھربائیة 

لم یجتاز  37 83.108 58.926 خاص الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة فرز 
 ثاني 

no 46.22807252 

ھندسة القدرة  عمران-كاظم-حسین 4
 الكھربائیة 

تعویض  الماجستیر
 متضررین

   no مرشح خارج الخطة  50.7058707 52 80.112 57.373

   no مرشح حسب الخطة  58.7937228 52 83.88 72.93 عام  الماجستیرھندسة القدرة  نعمھ-كاظم-خیري-حیدر 5



 الكھربائیة 
ھندسة القدرة  ھزاع-مھدي-ابراھیم-زھراء 6

 الكھربائیة 
لم یجتاز  41 78.56 72.07 عام  الماجستیر

 التنافسي 
مرشح حسب الخطة فرز 

 ثاني 
no 57.02082943 

ھندسة القدرة  عبدهللا-ھاتف-سعود-سلوان 7
 الكھربائیة 

لم یجتاز  39 78.56 74.14 عام  الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة فرز 
 ثاني 

no 57.70530448 

ھندسة القدرة  عبید-راجي-اكرم-سھیر 8
 الكھربائیة 

لم یجتاز  47 77.99 65.26 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 54.80758809 غیر مرشح فرز ثاني

ھندسة القدرة  جوده-جبر-سامي-شھد 9
 الكھربائیة 

لم یجتاز  46 78.56 75.36 عام  الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة فرز 
 ثاني 

no 60.56233809 

ھندسة القدرة  جاسور-محمد-جاسم-علي 10
 الكھربائیة 

احتیاجات  الماجستیر
 خاصة 

لم یجتاز  36 84.58 64.9
 التنافسي 

مرشح خارج الخطة فرز 
 ثاني 

no 49.01373079 

ھندسة القدرة  جعفر-باقر-محمد-علي 11
 الكھربائیة 

لم یجتاز  31 78.56 68.4539 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 51.77696941 غیر مرشح فرز ثاني

ھندسة القدرة  محیسن-حسن-جاسم-محمد 12
 الكھربائیة 

لم یجتاز  45 71.903 61.182 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 53.98822213 غیر مرشح فرز ثاني

ھندسة القدرة  احمد-حمدي-عباس-محمد 13
 الكھربائیة 

لم یجتاز  43 74.53 65.08 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 54.85118972 غیر مرشح فرز ثاني

ھندسة القدرة  صالح-عطیھ-حسن-مرتضى 14
 الكھربائیة 

لم یجتاز  40 78.56 68.46 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 54.48075458 غیر مرشح فرز ثاني

ھندسة القدرة  حمیدي-جبار-حمید-مرتضى 15
 الكھربائیة 

تعویض  الماجستیر
 متضررین

لم یجتاز  42 85.604 60.378
 التنافسي 

مرشح خارج الخطة / 
 تدویر  

no 47.8522628 

ھندسة القدرة  شاھر-شالل-فخري-عباس 16
 الكھربائیة 

لم یجتاز  43 78.41 55.43 خاص الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة فرز 
 ثاني 

no 47.3426298 

ھندسة القدرة  جاسم-حمید-ماجد-بشرى 17
 الكھربائیة 

لم یجتاز  49 78.56 67.74 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 56.73398065 غیر مرشح فرز ثاني

ھندسة القدرة  احمد  -حبیب–ھاني -حیدر 18
 الكھربائیة 

لم یجتاز  45 68.629 55.79 خاص الماجستیر
 التنافسي 

مرشح حسب الخطة فرز 
 ثاني 

no 51.71550779 

ھندسة القدرة  دحبوش-ھلكان-علي-ھبة 19
 الكھربائیة 

لم یجتاز  39 78.56 65.8 عام  الماجستیر
 التنافسي 

 no 52.53017312 غیر مرشح فرز ثاني

 

 مالحظة / للطلبة الذین تم تدویر مقاعدھم ضمن قناة االمتیازات یتطلب موافقة الجامعة على ذلك .


