
وزارة التعليم العالي والبحث 
موقف طلبة دراسات عليا من التقديم إلى ما بعد العلمي

المباشرة بالدراسة قسم الدراسات العليا

رئاسة الجامعة التكنلوجية

2014 2015للعام الدراسي / دبلوم عالالشهادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالجامعة التكنلوجية/ هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية كلية أو معهد

الجامعة التكنلوجية/ هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية كلية أو معهد

دبلوم عالالشهادة المطلوبة

0المقاعد الباقية10عدد المقاعد المخصصةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم

معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 

التنافسي
درجة أساس
مالحظات البرنامج المفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
مالحظة وتعليقآخر شهادة حصل عليها أم ال في عامالمواليد

مقبول58.8085050.86659العامريحكمت محمد حسن ذكر 70/2/27 .هندسة كهربائية وتربيةبكالوريوس1

. 

2004

األقسام الهندسيةالجامعة التكنلوجية :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ

مهندس / 2008/12/28

 يوم 7 شهر،  8 سنة،  44 

مقبول55.0845047.7004العبوديعلي عبدالرزاق طارش ذكر 84/1/3 .هندسة كهربائيةبكالوريوس2

. 

2005

الرشيد للهندسة والعلومالجامعة التكنلوجية :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ

2001/10/7

 شهر، 10 سنة،  30 

49.28349686متوسط أساس المفاضلة58.808المعدل األعلى55.084المعدل األدنى56.94599915متوسط المعدالت

مرات/ مرة  ( 2 )، حيث تكررت طلبات الدراسة لها (نفقة خاصة): خالصة المعلومات لقناة التقديم هذه  

*
القبول العامقناة التقديم

معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 

التنافسي
درجة أساس
مالحظات البرنامج المفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
مالحظة وتعليقآخر شهادة حصل عليها أم ال في عامالمواليد

مقبول76.2225066.01511العباسامجد رزاق حسين ناجي ذكر ######## .هندسة الحاسباتبكالوريوس1

. 

2013

هندسة تقنيات الحاسباتكلية دجلة الجامعة  يوم 20 شهر،  10 سنة،  22 

مقبول55.5129058.90884الشبانيغزوان مطر جبر ذكر 81/4/2 .هندسة كهربائية والكترونيةبكالوريوس2

. 

2007

األقسام الهندسيةالجامعة التكنلوجية :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ

مهندس / 2008/5/20

 يوم 1 شهر،  7 سنة،  33 

مقبولة60.2847058.84262العبدلينور عبد القادر حمد اللة أنثى 85/6/22 .هندسة كهربائيةبكالوريوس3

. 

2007

كلية الهندسةجامعة بغداد :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ

مهندس. م / 2011/1/16

 يوم 12 شهر،  4 سنة،  29 

مقبول58.8047558.42188الشمريوضاح حاتم سالم جاسم ذكر 77/11/9 .هندسة كهربائيةبكالوريوس4

. 

2001

كلية الهندسةجامعة بغداد  /2002/7/4: وزارة العلوم والتكنولوجيا منذ

مهندس أقدم

 يوم 25 شهر،  11 سنة،  36 

مقبول61.9665058.16596الشمريحسام طالب حمزة خميس ذكر 80/4/15 .هندسة كيمياويةبكالوريوس5

. 

2004

الرشيد للهندسة والعلومالجامعة التكنلوجية  يوم 19 شهر،  6 سنة،  34 
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2014 2015للعام الدراسي / دبلوم عالالشهادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالجامعة التكنلوجية/ هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية كلية أو معهد

0المقاعد الباقية10عدد المقاعد المخصصةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم

معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 

التنافسي
درجة أساس
مالحظات البرنامج المفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
مالحظة وتعليقآخر شهادة حصل عليها أم ال في عامالمواليد

مقبولة58.9297257.3574الجشعميافراح جبار كامل أنثى 89/2/4 .هندسة الليزربكالوريوس6

. 

2012

الهندسةجامعة النهرين  يوم 30 شهر،  8 سنة،  25 

مقبولة62.0196255.85426العكيليهناء فرج جبار أنثى 84/5/10 .هندسة االلكترونيات البصريةبكالوريوس7

. 

2012

األقسام الهندسيةالجامعة التكنلوجية 2012/7/3: وزارة التربية منذ  يوم 24 شهر،  5 سنة،  30 

مقبولة58.5135254.20605الخفاجيهديل محمد صالح مهدي أنثى 85/9/16 .هندسة كيمياويةبكالوريوس8

. 

2007

األقسام الهندسيةالجامعة التكنلوجية  يوم 18 شهر،  1 سنة،  29 

غير مستوٍف للشروط60.553550.8575السلمانهشام ابراهيم مهدي ذكر 93/4/5 .هندسة الحاسباتبكالوريوس9

. 

2014

كلية الشيخ محمد الكسنزان

 الجامعة

هندسة تقنبات ااحاسوب  يوم 29 شهر،  6 سنة،  21 

الرسوب في االمتحان التنافسي

مقبولة54.9415248.5646الدلبوحيعالحسين عزيزفضالة أنثى 87/2/7 .هندسة الليزربكالوريوس10

. 

2009

األقسام الهندسيةالجامعة التكنلوجية  يوم 27 شهر،  8 سنة،  27 

مقبول54.525045.862المحمدعلي داود سلمان مهدي ذكر 64/12/5 .هندسة كهربائية وتربيةبكالوريوس11

. 

1999

الهندسة(يمن)جامعة صنعاء   يوم 29 شهر،  10 سنة،  49 

غير مستوٍف للشروط54.6374044.93934الزبيديايهاب فاضل عباس ذكر 87/1/24 .هندسة الليزربكالوريوس12

. 

2009

األقسام الهندسيةالجامعة التكنلوجية  يوم 10 شهر،  9 سنة،  27 

الرسوب في االمتحان التنافسي

54.83296363متوسط أساس المفاضلة76.222المعدل األعلى54.52المعدل األدنى59.74141725متوسط المعدالت

مرات/ مرة  ( 12 )، حيث تكررت طلبات الدراسة لها (القبول العام): خالصة المعلومات لقناة التقديم هذه  

*
مرات/ مرة  ( 14 )، حيث تكررت طلبات الدراسة فيه (هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية): خالصة المعلومات لهذا التخصص العلمي

54.04018266متوسط أساس المفاضلة76.222المعدل األعلى54.52المعدل األدنى59.34207181متوسط المعدالت*

مرات/ مرة  ( 14 )، حيث تكررت طلبات الدراسة لها (دبلوم عال): خالصة المعلومات لهذه الشهادة 

54.04018266متوسط أساس المفاضلة76.222المعدل األعلى54.52المعدل األدنى59.34207181متوسط المعدالت*

موقف طلبة دراسات عليا من التقديم إلى ما بعد المباشرة بالدراسة2 من 2صفحة 2014، الثاني  تشرين03


