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  : كلية التربية األساسيةً-اوال 

  دكتوراه– إرشاد تربوي –قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -1
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل

 58.5328 نفقة خاصة اسماء سعد ياس صالح1
 65.3498 القبول العام دعاء معن عبد الھادي صالح2
 62.7164  لعامالقبول ا ميثاق ظاھر فليح حسن3
 61.75  ذوي ضحايا االرھاب جنان صالح محمد جواد4

  
   دكتوراه- التربية الرياضية –  قسم التربية الرياضية -2

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 65.2522 نفقة خاصة لمياء جبار كاظم حميد5
 62.747 نفقة خاصة علي حميد علي فرحان6
 73.6328 القبول العام لح سلماناياد محمد صا7
 70.7926 القبول العام وميض طارق ستار عبد الرحمن8
 62.9546 ذوي ضحايا االرھاب رفاه رشيد خليفة جواد9

 60.1196 القبول العام محمد وھيب مھدي ويس10
 58.819 القبول العام  محمود وادي حسين حسن11

  
  
    دكتوراه–اللغة العربية  طرائق تدريس – قسم اللغة العربية -3

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 66.6662 نفقة خاصة ھديل حميد علو سلمان12
 62.8456 نفقة خاصة انتصار كيطان ھزاع ناصر13
 70.615 القبول العام عبد الحسين احمد رشيد عباس14
 67.648 القبول العام مريم خالد مھدي كاظم15
 67.583 القبول العام مر ھشام بھلول عبد الوھابع16
 67.2 القبول العام ابتسام جاسم حسين علي17
 63.273 ذوي ضحايا االرھاب صھيب خليل سھيل ضاحي18

  
   ماجستير– إرشاد تربوي – قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي -4

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 60.24125 نفقة خاصة لطيف جاسم عبودعباس 19
 57.22733 نفقة خاصة اثير عماد داود سلمان20
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 69.35571 القبول العام غسان غضنفر حميد علي21
 66.71733 القبول العام بسمة محمد عباس علي22
 66.13857 القبول العام ھدى عبد العاكف كنعان عليوي23
 65.10356 االرھابذوي ضحايا  نيران عبد مھدي صالح24
 65.02378 القبول العام غسق زھير عويد عبد الحسين25

  
   ماجستير- التربية الرياضية – قسم التربية الرياضية -5

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 65.73493 نفقة خاصة احمد شمس الدين عبد هللا مجيد26
 60.42177 نفقة خاصة فرح خضير ياس خضير27
 67.60855 القبول العام نبراس عبد الستار حسوب حمودي28
 66.78856 القبول العام امجد محمد وھاب صالح29
 66.7626 ذوي ضحايا االرھاب محمد كاظم صالح مھدي30
 66.59482 القبول العام ليث عامر عبد الجبار كاظم31
 65.83627 القبول العام مروة عبد الكريم عبد الرحمن احمد32

  
    ماجستير– طرائق تدريس اللغة العربية – قسم اللغة العربية -6

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 66.406 نفقة خاصة نغم وسام حسن احمد33
 63.89615 نفقة خاصة ياسر وھاب احمد حلبوت34
 56.734 نفقة خاصة براء سلطان حسن سلطان35
 67.41285 القبول العام ف جاسمليث عثمان نصي36
 67.02382 القبول العام سمية عدنان ناصر علي37
 54.59672 ذوي ضحايا االرھاب علياء صبحي علوان خضير38

   ماجستير– لغة ونحو – قسم اللغة العربية -7

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 59.55354 نفقة خاصة مروة محمد عبد هللا محمد39
 58.68624 نفقة خاصة نضال محمود حسن جواد40
 58.17915 نفقة خاصة لمى حسين محمود جاسم41
 67.69944 القبول العام  الر حسيناسحر جمال س42
 65.73183 القبول العام وركاء عامر ياس خضير43
 62.96746 ذوي ضحايا االرھاب زينب عبد كاظم عمير44
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  :ية للعلوم اإلنسانية كلية الترب–ثانيا 
  

   دكتوراه- التاريخ اإلسالمي  - قسم التاريخ -1
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل

 68.1848 نفقة خاصة افراح احمد جالل محمدعلي45
 64.35 نفقة خاصة يعقوب احمد جاسم لطيف46
 61.5792 ذوي ضحايا االرھاب رشيد علي خضير عباس47
 60.241 القبول العام طاھر عصفور سلمانسمر 48
 59.7276 القبول العام مصطفى قدوري احمد رحيم49

  
  

  دكتوراه– جغرافية بشرية – الجغرافيةقسم  -2
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل

 61.5166 نفقة خاصة ضياء الدين حسين عسكر جدوع50
 56.9162 نفقة خاصة وسام علي كيطان بريسم51
 62.9828 القبول العام محمود خليل جواد سلمان52
 62.3666 القبول العام فراس عبدالجبار عبدهللا رشيد53

  

  دكتوراه– جغرافية طبيعية – قسم الجغرافية  -3
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 65.2896 القبول العام ياسر محمد عبد حسن54
 56.983 القبول العام حمد ابراھيمخالد نعمان م55

  

   دكتوراه–األدب /  اللغة العربية– قسم اللغة العربية -4
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 58.9828 نفقة خاصة معتز قاسم ابراھيم جرمط56
 60.7836 ذوي ضحايا االرھاب محمد طه ياسين درويش57
 58.5528 قبول العامال جنان خليفه عباس حسين58

  

   دكتوراه–اللغة /   اللغة العربية– قسم اللغة العربية - 5

  قناة القبول  االسم التسلسل  
درجة أساس 
  المفاضلة

 66 نفقة خاصة احمد فرج حسن غازي59
 62.1828 نفقة خاصة عصام نجم عبد عباس60
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 63.5664 القبول العام حافظ رشيد ظفير رشيد61
 62.4662 القبول العام  عبد عباسبشائر علي62
 58.078)النظام السابق(  ذوي الشھداء صادق بريسم كيطان حرش63

  

   ماجستير- التاريخ اإلسالمي – قسم التاريخ -6
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 65.35297 نفقة خاصة عبدالقادر علي حسين منصور64
 65.26814 فقة خاصةن صبا محمد داود مشعل65
 72.9003 القبول العام االء محمود رحيم خليل66
 71.5062 القبول العام ھدى جبار احمد ابراھيم67
 67.57121 ذوي ضحايا االرھاب بان زاحم محمود جدوع68
  

   ماجستير– التاريخ الحديث – قسم التاريخ -7
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 65.19906 نفقة خاصة خالد جاسم محمد علي69
 62.02764 نفقة خاصة عبد الخالق محمد عبد كاظم70
 68.0338 القبول العام علي اسماعيل زيدان خلف71
 65.5229 القبول العام ماجد مزھر حسين ھندي72
 64.82085 ذوي ضحايا االرھاب اكرم اسماعيل جاسم حيدر73

  
  
   ماجستير– إرشاد نفسي وتوجيه تربوي –ة والنفسية قسم العلوم التربوي -8

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 71.985 نفقة خاصة علي جاسم محمد مطلك74
 71.4778 نفقة خاصة نور اسماعيل جواد حسين75
 60.08909 نفقة خاصة محمد طارق حسن علي76
 64.58732 عامالقبول ال صفاء خيرهللا ابراھيم عبود77
 61.2955 القبول العام نور طالب توفيق حسن78
 60.20674 ذوي ضحايا االرھاب مھا سعدي شھاب احمد79

 
  ماجستير–طرائق تدريس التاريخ  –قسم العلوم التربوية والنفسية  -9
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل

 64.87545 نفقة خاصة عبير عبد الھادي حيدر طه 80
 59.4265 نفقة خاصة سحر طالب صالح مھدي 81
 58.20556 نفقة خاصة مصطفى فاضل عباس فليح 82
 64.21658 القبول العام عذراء خضير علوان محمد 83
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 63.77104 القبول العام ميس رمضان رحيم صالح 84
 62.0407 ذوي ضحايا االرھاب صبا لطيف جدوع علوان 85
 62.02573 القبول العام بنادية حسن محمد رج 86

  
  ماجستير–علم النفس التربوي –قسم العلوم التربوية والنفسية  - 10

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 49.54473 نفقة خاصة مثنى حسن كاظم خليل 87
 48.31889 نفقة خاصة احمد سليمان حسن علي 88
 47.60675 نفقة خاصة علي موسى جعفر صادق 89
 64.45391 القبول العام افراح لطيف خدادوست جمعة 90
 61.0195 القبول العام اية جالل عبدهللا خالد 91
 58.98227 ذوي ضحايا االرھاب عمر شھاب احمد حسين 92

  
  

   ماجستير -  الجغرافية البشرية – قسم الجغرافية - 11

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  
 62.90838 نفقة خاصة  عبدهللا منھلعمر نجم 93
 61.41639 نفقة خاصة علي ثاير طالب يوسف 94
 70.1321 القبول العام مروان عبدابراھيم محمدعبد 95
 69.49165  القبول العام عمر غافل حجي محمد 96
 60.36287 ذوي ضحايا االرھاب عبود تركي عدوان صالح 97

  

   ماجستير -بيعية  الجغرافية الط– قسم الجغرافية - 12

  قناة القبول  االسم  التسلسل
درجة أساس 
  المفاضلة

 67.57333 نفقة خاصة حربيه شيرزا عزيز محمد 98
 63.18549 نفقة خاصة حسين مطشر عبدهللا حيدر 99

 71.4922 القبول العام علي حسن سلوم خليل 100
 70.18525 القبول العام ريام اسماعيل طه سلمان 101
 66.9993 ذوي ضحايا االرھاب  منعم محمد عطيةاركان 102
 44.76654  )النظام السابق (ذوي الشھداء  مھند جميل ابراھيم محمود 103
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   ماجستير– لغةال /  االنكليزية اللغة– نكليزيةقسم اللغة اال - 13

  قناة القبول  االسم التسلسل
درجة أساس 
  المفاضلة

 66.14296 نفقة خاصة حنان اسماعيل خميس حداد 104
 61.68615 نفقة خاصة ايمان طارق عبد اللطيف سلمان 105
 70.622 القبول العام دعاء علي حسن سلطان 106
 67.7521 القبول العام دنيا حاتم قدوري سلمان 107
 60.0222 ذوي ضحايا االرھاب ازھار محمد حسين سلمان 108
 45.55039)لسابقالنظام ا( ذوي الشھداء شذى عبد الخالق مجيد ياس 109

  

   ماجستير– األدب/  اللغة العربية – قسم اللغة العربية – 14

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 67.47385 نفقة خاصة مروه مھدي صالح فرج 110
 66.51443 نفقة خاصة أبوذر سلمان شطب مسرھد 111
 64.5388 نفقة خاصة ھبه جاسم محمد عباس 112
 73.97752 القبول العام ميسون عدنان حسن علوش 113
 71.43005 القبول العام حنين وسام جياد عباس 114
 66.52145 ذوي ضحايا االرھاب عبدالرحمن محمود كريم ناوي 115

  

   ماجستير–اللغة /  اللغة العربية – قسم اللغة العربية - 15

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 68.29327 نفقة خاصة محمد طه محمود ابراھيم 116
 67.50012 نفقة خاصة صفاء نصرهللا ردام جاسم 117
 63.72809 نفقة خاصة محمود يوسف رميض رجب 118
 75.8912 القبول العام ھمم راضي عليوي دخيل 119
 74.828 القبول العام وديان محمد سلمان خلف 120
 68.69019 ايا االرھابذوي ضح امامه ماجد محمد عباس 121

  

  

  



      جامعة ديـالـى
  قـسم البحـث والتطويـر
   شعبة الدراسات العليا

  
   2015 -2014م اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعا

************************************************  
 

 7

  كلية التربية الرياضية  ً-ثالثا

  دكتوراه –التربية الرياضية  -1

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 56.1184 نفقة خاصة رشا عبدالرزاق عبد سھيل 122
 55.1166 نفقة خاصة سيف سعد احمد فاضل 123
 55.04 نفقة خاصة وسام صاحب حسن عزيز 124
 54.7954 نفقة خاصة محمد عبدالمنعم طاھر صالح 125
 70.2342 القبول العام ثائر خميس احمد خلف 126
 68.7316 ذوي ضحايا االرھاب قحطان فاضل محمد علي 127
 66.8 القبول العام ميسم وسام سبع خميس 128
 64.9404 القبول العام اوراس عدنان حتروش احمد 129
 63.7 القبول العام ليث خليل جاسم علي 130
 63.6 القبول العام سيف حارث ابراھيم احمد 131
 63.0242 القبول العام غزوان فيصل غازي عبدالعزيز 132
 62.616 القبول العام محمود مھدي رميض طعمة 133
 59.6858 القبول العام احمد محمود حسن صالح 134
 58.45  العامالقبول احمد عقيل عباس امير 135
 57.5474 القبول العام ھبة قاسم حمادي عبد 136
 57.2116 القبول العام وليد عطا عيسى عبد 137
 55.0622 القبول العام منى زيدان بكي مالك 138
 53.173 القبول العام محمد عبد الشھيد حسن احمد 139
 52.39 القبول العام عادل عبد الوھاب عبد الرزاق صالح 140
 51.75 القبول العام محمد سعد محمد شھاب 141
  

  الماجستير– التربية الرياضية -2

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 64.5418 نفقة خاصة يزدان نجم عبد جعفر 142
 62.98537 نفقة خاصة غزوان صادق بنيان قاسم 143
 62.53839 نفقة خاصة كريم ھادي محمود ابراھيم 144
 62.09314 نفقة خاصة اية قاسم حمادي عبد 145
 60.94485 نفقة خاصة جليلة جوير عبدهللا جاسم 146
 59.85485 نفقة خاصة ضحى سعد عزيز محمود 147
 59.67647 نفقة خاصة عالء عاصي كريم بريسم 148
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 59.10553 نفقة خاصة ياسر سعد جواد كاظم 149
 59.00822 صةنفقة خا عالء عيسى سعيد رشيد 150
 58.16648 نفقة خاصة مقداد لطيف خلف حسن 151
 71.514 القبول العام محمد رافد مھدي قدوري 152
 66.40324 القبول العام اسامة عبود خضير احمد 153
 65.22579 القبول العام محمد سالم محمد محمود 154
 64.22635 القبول العام سجى ستار قدوري خلف 155
 63.85374 القبول العام د رحيم حميدعباس احم 156
 62.78581 القبول العام حسين علي فقير مبارك 157
 62.62613 القبول العام زينب عبدالرحيم اسماعيل كاظم 158
 61.63691 القبول العام اسد خضير عباس حسن 159
 60.05025 القبول العام انور جميل عبدهللا خماس 160
 59.83876 القبول العام تار كاظمنور عبدالقادر عبدالس 161
 57.098 ذوي ضحايا االرھاب عادل حمدان علي محمد 162
 55.39664)النظام السابق( ذوي الشھداء مصطفى مھدي عيدان عراك 163
 52.80637 سجين سياسي ياسر جعفر عبدهللا محمد 164

  
  
  
  

   كلية التربية للعلوم الصرفة–ًرابعا 

   ماجستير – مجھريه ياءإح– قسم علوم الحياة -1

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 68.7037 نفقة خاصة اماني رشيد مصطفى حمودي 165
 68.1972 نفقة خاصة رقية عبد الحسن عباس محمد 166
 64.68933 نفقة خاصة اسماء احمد جياد عباس 167
 59.9782 نفقة خاصة نور منعم فاضل مصلح 168
 58.4499 نفقة خاصة مة يوسف ماطر عويدفاط 169
 76.964 القبول العام فاتن صالح مھدي عبد اللطيف 170
 75.8198 القبول العام وسن عبد اللطيف مجيد خميس 171
 71.84126 القبول العام علي عباس عبود فرحان 172
 70.7798 القبول العام مالك فاضل مھدي احمد 173
 64.76144 ذوي ضحايا االرھاب موسىمالح نور الدين عيسى  174
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  ماجستير- علم الحيوان –قسم علوم الحياة  -2

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 60.142 نفقة خاصة اروى عالء حسين علوان 175
 59.08298 نفقة خاصة ساره سعد عبد هللا حسن 176
 57.16267 نفقة خاصة االء سھام عبد الرزاق زينل 177
 56.88783 نفقة خاصة حسين محمد بريسم دھام 178
 56.3932 نفقة خاصة شھد عبد الجبار محمد فدعم 179
 69.16176 القبول العام اسراء داود فرحان احمد 180
 66.0632 القبول العام اشواق عبد الرزاق يوسف يعقوب 181
 65.7109 القبول العام ايناس سعد صبيح ابراھيم 182
 55.35058 ذوي ضحايا االرھاب حمد علي حسين عبد هللام 183

  
  ماجستير-علم النبات  –قسم علوم الحياة  -3
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 62.46341 نفقة خاصة عدي صالح مھدي عبد المحسن 184
 57.1346 نفقة خاصة ازھار عامر غليم خليل 185
 56.60178 ة خاصةنفق امجد شاكر حمود احمد 186
 52.61596 نفقة خاصة سعد علي حسين سبع 187
 50.12154 نفقة خاصة ساره مطشر حاتم علوان 188
 71.3818 القبول العام لقاء نزار عبد الحسين علوان 189
 70.24559 ذوي ضحايا االرھاب ميرفت عدنان عبد الرحمن حسين 190
 68.27798 القبول العام والء محمود شاكر رشيد 191
 67.35875 القبول العام بتول محمد علوان دھموج 192
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  :  كلية الزراعةً-ساماخ

  ماجستير- بستنة وھندسة الحدائق – قسم البستنة -1

 درجة أساس المفاضلة قناة القبول االسمالتسلسل
 57.8467 نفقة خاصة مريم رفعت طاھر حسين 193
 56.1773  خاصةنفقة سرمد عامر نجف علي 194
 73.12175 القبول العام قصي حميد محمد مصطفى 195
 72.503 القبول العام زينب حسن اكرم سبع 196
 70.3112 القبول العام اخالص متعب احمد مرير 197
 69.93695 القبول العام محمد عباس حميد نجم 198
 69.5566 القبول العام اثير عبد الوھاب علي خميس 199
 68.76005 القبول العام م حبيب عناد مشاريمري 200
 65.50803 القبول العام نور حامد جواد محمد 201
 64.16311 القبول العام مھيمن خليفة قھار مھدي 202
 61.03203 ذوي ضحايا االرھاب ياسر ياسين خضير علو 203
  
  
  ماجستير- ثروة حيوانية  – قسم الثروة الحيوانية -2

 درجة أساس المفاضلة ة القبولقنا االسمالتسلسل

 54.87706 نفقة خاصة محمد عادل حسن علوان 204
 52.3088 نفقة خاصة زيد حسن علي صالح 205
 51.405 نفقة خاصة رغدة يحيى عاصي كاظم 206
 81.364 القبول العام احمد ابراھيم اسماعيل شبيب 207
 74.1504 القبول العام احمد علي احمد حسين 208
 66.54785 القبول العام ينب سامي خليل حسنز 209
 66.33337 القبول العام اسراء عبود حسين عبد سھيل 210
 57.80145 ذوي ضحايا االرھاب رقاد فيصل علي حسن 211
 52.82578)النظام السابق( ذوي الشھداء فھد عبد اللطيف صادق عبود 212
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  :  كلية العلوم–ً ساداس

   ماجستير- كيمياء ال– كيمياءقسم ال -1

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 58.7365 نفقة خاصة نور حاتم خورشيد ديوان 213
 58.12852 نفقة خاصة نبأ برھان علي محمود 214
 55.9645 نفقة خاصة محمد جبار محمد مھدي 215
 54.46138 نفقة خاصة ايمان رحمن مھدي عبد 216
 54.391 نفقة خاصة كريمسارة ثامر عبد  217
 54.24726 نفقة خاصة تحسين رضا علي جراد 218
 76.997 القبول العام زينب اسماعيل صادق سبع 219
 68.7215 القبول العام رھام مھند نوري محي 220
 68.55376 القبول العام اسماء عبد الكريم رشيد عويد 221
 65.272 القبول العام فيحاء فاضل ھادي صالح 222
 61.20362 ذوي ضحايا االرھاب اسيا عصام ايوب محمود 223
 52.49928)النظام السابق( ذوي الشھداء سھا صبري حسن علوان 224

   

   ماجستير- اإلحياء المجھرية – علوم الحياةقسم  -2

  قناة القبول  االسم التسلسل
درجة أساس 
  المفاضلة

 64.99004 نفقة خاصة شھرزاد احمد خلف محمد 225
 61.97222 نفقة خاصة عمار حسن علي عطية 226
 61.7584 نفقة خاصة نصير حافظ ابراھيم جاسم 227
 60.37053 نفقة خاصةدعاء عبد الرزاق عبد الوھاب عبد الجبار 228
 60.30462 نفقة خاصة زينب محمد حميد عباس 229
 60.22853 نفقة خاصة عصام ھادي رشيد حسن 230
 71.306 القبول العام ان كاظممحمد مصطفى غضب 231
 70.98 القبول العام عالء محمد حميد توفيق 232
 70.788 القبول العام علي غازي حمدي رشيد 233
 69.608 القبول العام شھد سعد علوان كاظم 234
 65.61407)النظام السابق( ذوي الشھداء مريم حكمت عبداللطيف سلمان 235
 61.67473 ذوي ضحايا االرھاب حمدنور الھدى سعدون جاسم م 236
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   ماجستير-فيزياء الحالة الصلبة والمواد –قسم الفيزياء  -3
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 58.6635 نفقة خاصة نورة حبيب شالل جاسم 237
 56.86364 نفقة خاصة احمد حامد عبد حبيب 238
 55.474 نفقة خاصة حسين سليمان محمود علي 239
 54.466 نفقة خاصة عمر عبد الوھاب احمد درويش 240
 54.4463 نفقة خاصة سرى جمال عباس حسين 241
 51.28951 نفقة خاصة حسين اسماعيل مھدي صالح 242
 64.16392 القبول العام ميسم عبد الرحمن عيسى مزبان 243
 63.59134 القبول العام شيماء مفيد جاسم حسين 244
 62.1055 القبول العام باسم محمد رشيدسجى  245
 61.60162 القبول العام محمد عبد الجبار محمد أبراھيم 246
 61.4525 القبول العام حامد عبد األمير يونس مخيبر 247
 61.40535 ذوي ضحايا االرھاب ميادة فيصل خليل أبراھيم 248
 59.84234 القبول العام وسام عبد الكريم حسين محمود 249

  

  : كلية الطبً-سابعا

   دبلوم عالي– األسرة طب - األسرة طب قسم -1
 درجة أساس المفاضلة قناة القبول االسمالتسلسل
 58.46479 نفقة خاصة زينب خليفة محمد علي 250
 56.39209 نفقة خاصة وديان قاسم احمد مشيھد 251
 47.93404 نفقة خاصة مروة قاسم عباس علي 252
 60.32745 القبول العام د حيدرھنادي ھاشم محم 253
 59.71805 القبول العام اسيل كنعان ابراھيم حمودي 254
 59.62067 القبول العام زينة قيس عبد الجبار عبد الوھاب 255
 58.20963 القبول العام سرى نبھان حسين علي 256
 56.16372 القبول العام حنين ليث عبد الخالق حسين 257
 55.71279 القبول العام  اسماعيلزھراء سعد احمد 258
 48.95472 ذوي ضحايا االرھاب بسام محمد مشخال حمزة 259
 

  ماجستير- جراحة عامة – الجراحة قسم -2
 درجة أساس المفاضلة قناة القبول االسمالتسلسل
 54.19439 نفقة خاصة فؤاد ثامر حسين علي 260
 50.27543  نفقة خاصة  اركان احمد شنيف بنون 261
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  : كلية الھندسة–ًثامنا 

  ماجستير - الھندسة المدنية  – قسم  المدني -1
 درجة أساس المفاضلة قناة القبول االسمالتسلسل
 62.26603 نفقة خاصة يوسف رشيد حسن زغير 262
 62.24112 نفقة خاصة ھدى محمد نجم عبد هللا 263
 60.57161 نفقة خاصة زينب علي مطني علي 264
 57.8851 نفقة خاصة واثق امين محمديوسف  265
 57.59295 نفقة خاصة دنيا صباح جار هللا حسين 266
 57.5891 نفقة خاصة زينب انور عبد الكريم عبد القادر 267
 52.90847)نفقة خاصة( ذوي ضحايا االرھاب بيداء خضير احمد محمد 268
 70.2848 القبول العام سارة فرحان جبر كريم 269
 67.8907 القبول العام ل شحاذ خلف سليممناھ 270
 67.08622 القبول العام  نسرين جواد رشيد حسين 271
 66.11091 القبول العام اية علي حسن خضير 272
 


