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 8102-8102القبول االولي للدراسات العليا للعام الدراسي 

 

 األساسيةالكلية التربية : أوال
 

 

 التربية البدنية وعلـــــــــــــــوم الرياضة: القســــــــــــــــــــــــــم                        الماجستير: الدراسة 

 البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس التربية: التخصص                    

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  النفقة الخاصة  محمد سنان عباس علي  0

  القبول العام  احمد غانم خضير عسكر  8

  القبول العام  محمود رشيد كاظم خلف  3

 تعويض متضررين  امتيازات  ابرار فاروق جاسم ابراهيم  4

  النفقة الخاصة  ساره رشيد احمد عبد هللا  5

  النفقة الخاصة  والء جبار عبد مصلح  6

 ذوي الشهداء  امتيازات  فراس هادي محمد موسى  7

 امتيازات منتصر عبد االمير ناصر محسن 2
ذوي االعاقة واالحتياجات 

 على نفقته الخاصة / الخاصة 

 علي محمد علي خميس 2
 8107-8106االول على القسم للعام 

 صباحي 

 

 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة: القســــــم                                      الدكتوراه: الدراسة 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةطرائق تدريس : التخصص                                            

 المالحظات  القبولقناة  اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  نور عبد الكريم احمد كريم  01

  القبول العام  هادي ضافر هادي ويس  00

  القبول العام مثنى اياد قدوري حميد  08

 
 طرائق تدريس التاريخ: التخصص التاريخ                : القســــــم ماجستير               : الدراسة 

 

 المالحظات  قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  احالم خميس جاسم محمد  03

 تعويض متضررين  امتيازات  صهيب محمد جاسم احمد  04

  القبول العام  مدينه حسين علي جاسم  05

 ذوي الشهداء امتيازات  ايمان عبد الحسن شناوة رسن 06

  النفقة الخاصة  اوس علي كاظم حسين  07

 8107-8106االول على القسم للعام  عمار جبار عبد هللا نجم  02

 صباحي 

 

 
 العلوم : القســــــــــــــــــــــــــم                                   الماجستير: الدراسة 

 العلومطرائق تدريس : التخصص          

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  النفقة الخاصة  خالد عيال اسماعيل فارس  02

  القبول العام  حنان حاجم مراد محمد  81

  النفقة الخاصة احمد جواد كاظم احمد  80

 تعويض متضررين  امتيازات  سكينه محمد علي مصطفى  88
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 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  : ثانيا

 

 اللغة  : التخصص                            اللغة العربية: القسم                                   الدكتوراه: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  محمد طه محمود ابراهيم  83

  النفقة الخاصة  حاتم كريم عطيه محمد  84

  القبول العام  هدى داود سليم عبد علي  85

  القبول العام  همم راضي عليوي دخيل  86

  النفقة الخاصة  ضياء احمد حميد ياسين 87

 امتيازات  وميض عبد هللا حميد احمد  82
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

  النفقة الخاصة مروة محمد عبد هللا محمد  82

  النفقة الخاصة  اسراء محمد منصور محمد  31

    

 االدب  : التخصص                             اللغة العربية: القسم                                  الدكتوراه: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  غزاي درع فاضل عباس  30

 القبول العام  خالدة حسين خلباص سعيد  38
 

 القبول العام  اركان علي صالح رميض  33
 

  النفقة الخاصة  سندس حامد عمران جاسم  34

  

 

 

 
 

 اللغة:  التخصص                              اللغة العربية : القسم                               الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  مها حسن هادي عناد  35

  القبول العام  ايمان قاسم حسن محمد  36

  النفقة الخاصة  رفل علي ناظم خضير  37

 تعويض متضررين  امتيازات  االء قاسم طه عبد هللا  32

  النفقة الخاصة  مروه هادي رشيد جباره  32

 امتيازات  ابتسام فالح بداي محمد  41
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

  النفقة الخاصة  منى حسيب مهدي عبد علي  40

  النفقة الخاصة  حسين صبار علي محمد  48

 ذوي الشهداء امتيازات  عقيل ثامر داود عرمان  43
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 االدب  : التخصص                               اللغة العربية :القسم                                الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  سجى حسن علي حسن  44

  القبول العام افراح محمد جمعه مايخان  45

 تعويض متضررين  امتيازات  ازهار عزيز حتروش احمد  46

  النفقة الخاصة  صالح مهدي ذياب حسن  47

  النفقة الخاصة  عبد الهادي حسين كامل هادي  42

  النفقة الخاصة  عرفان اسعد جابر محسن  42

 ذوي الشهداء  امتيازات  ساره علي كاظم عبد هللا  51

  النفقة الخاصة  احمد فاروق سعدون علي  50

  

 

 

 التاريخ االسالمي  : التخصص                             التاريخ: القسم                                الدكتوراه: الدراسة  

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  زهير محمود عبد جاسم  58

  القبول العام  عدنان عباس شاكر حسين  53

 تعويض متضررين  امتيازات  حسين علي كشكول نصيف  54

  النفقة الخاصة  صالح حسن خلف حرامي  55

    

 التاريخ الحديث  : التخصص                              التاريخ: القسم                                الدكتوراه: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  علي ابراهيم عيدان شكر  56

  القبول العام  ماجد مزهر حسين هندي  57

 تعويض متضررين  امتيازات فؤاد هادي مهدي صخل 52

    

 التاريخ االسالمي  : التخصص                            التاريخ: القسم                               الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  هند مظهر علي مجيد  52

  القبول العام  ميسم وهيب خضير عباس  61

  النفقة الخاصة  فاطمه قاسم مجيد احمد  60

  النفقة الخاصة  ديانا ثائر كمال ابراهيم  68

  النفقة الخاصة  دعاء رافع عبد هادي  63

 تعويض متضررين  امتيازات  احمد ناظم حميد عطيه  64

  النفقة الخاصة  حسن نجيب محمد عبد هللا  65
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 التاريخ الحديث  : التخصص                           التاريخ: القسم                                الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  وسام كريم محمود محمد  66

  القبول العام  سهاد فؤاد شهاب احمد  67

  النفقة الخاصة  علي واثق احمد ابراهيم  62

  النفقة الخاصة  شهد ايوب حسن كاظم  62

 تعويض متضررين  امتيازات  تغريد سامي ابراهيم مجيد  71

  النفقة الخاصة  محمد عليسامر محمد جواد ياسين  70

  النفقة الخاصة  محمد قحطان عبد الرزاق جاسم  78

 ذوي الشهداء  امتيازات  جميل كريم جبار بريد  73

 

 

 

 

  
 جغرافية  : التخصص                         الجغرافية: القسم                                 الدكتوراه: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  سهاد شالش خلف مرس  74

  القبول العام  مروان عبد ابراهيم محمد  75

  القبول العام  عالء مهدي صالح حسين  76

 ذوي الشهداء  امتيازات  تحسين هادي رميض طعمه 77

  النفقة الخاصة  ياسر لفته حسين علوان  72

 

 

   

 جغرافية  : التخصص                           الجغرافية: القسم                              الماجستير: الدراسة 

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  خليل عيسى سوريه اسماعيل  72

  القبول العام  زينب يونس مجول جوامير  21

 تعويض متضررين  امتيازات  احمد طالل اكرم محمد  20

  النفقة الخاصة  شيماء محي نصيف جاسم  28

  النفقة الخاصة  رائد صادق كريم جلوب  23

  النفقة الخاصة  وسام صبار علي محمد  24



 
 
 

5 
 

  النفقة الخاصة  اركان حسن دنبوس حسين  25

 امتيازات  فاطمه اسماعيل حميد معروف  26
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

 ذوي شهداء الحشد  امتيازات  كريم حسن خليفه خلف  27

 حسينشهد عبد الكاظم محمد  22
 8107-8106االول على القسم للعام 

 صباحي 
 

 

 
 

 علم النفس التربوي :التخصص              العلوم التربوية والنفسية : القسم                          الدكتوراه: الدراسة   

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  افراح لطيف خدادوست جمعة  22

  القبول العام  هند نزار مصطفى محمد  21

  النفقة الخاصة  علي سامي علي قاسم  20

 امتيازات  عدنان حسين علي منصور  28
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

 

 

   

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي: التخصص     والنفسيةالعلوم التربوية : القسم                    الدكتوراه: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  سناء حسين خلف هالل  23

  النفقة الخاصة  علي جاسم محمد مطلك  24

  القبول العام  نيران عبد مهدي صالح  25

  النفقة الخاصة  جبار ثاير جبار حميد  26

  النفقة الخاصة  ياسر هيمتي جاسم عباس  27

 تعويض متضررين  امتيازات  محمود زينب هادي قدوري  22

    

 علم النفس التربوي : التخصص               العلوم التربوية والنفسية: القسم                   الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 القبول العام  فاطمه ياسين محمد عباس  22
 

 القبول العام  رنده كاظم عباس عبد  011
 

 تعويض متضررين  امتيازات  علي حسين عطيه عواد  010

 النفقة الخاصة  عبد اللطيف طلب عبود عباس  018
 

 النفقة الخاصة  رزاق مزهر راشد عطية  013
 

 النفقة الخاصة  مقداد علي حسين عبد  014
 

  النفقة الخاصة  عباس هاشم محمد جاسم  015
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 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي: التخصص            العلوم التربوية والنفسية : القسم           الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  احمد حسن موسى برغش  016

  النفقة الخاصة  سجى عباس جاسم جواد  017

  القبول العام  محمد ستار عبد قدوري  012

 تعويض متضررين  امتيازات  رقيه صبري هاشم مجيد 012

  النفقة الخاصة  روال ظاهر صالح مهدي  001

  النفقة الخاصة  علي خيون عباس زغيرون  000

  النفقة الخاصة  كاظم قاسم محمد رشيد  008

 مياسه اسماعيل سلطان بالل  003
 8107-8106االول على القسم للعام 

 صباحي 
 

    

 اللغة  : التخصص                           اللغة االنكليزية: القسم                               الماجستير: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  رويده حميد مجيد رزوقي  004

  القبول العام  نور سلمان محمد محمود  005

  القبول العام  هديل مجيد حمود خضير  006

  النفقة الخاصة  اميمه حسين علي حسين  007

  النفقة الخاصة  عامر ابراهيم جاسم خاطر  002

  النفقة الخاصة  دعاء نوح كريم حسن  002

  النفقة الخاصة  اخالص نعمان اسماعيل خلف  081

 ذوي الشهداء  امتيازات  حسين علي حسين جواد  080

 امتيازات  رسول سعيد محمد عباس  088

ذوي االعاقة 

/ واالحتياجات الخاصة

 على نفقته الخاصة 

    

 االدب  : التخصص                           اللغة االنكليزية: القسم                               الماجستير: الدراسة 

 
 المالحظات قناة القبول اسم الطالب

  القبول العام  اطياف عبد الرزاق حمد محمود  083

  القبول العام  اقبال عبد النبي كريم محمود   084

  النفقة الخاصة  يونس حسين علي حسين  085

  النفقة الخاصة  احمد مهدي علي  همرو 086

  النفقة الخاصة  عبد القادر عبد هدى صالح الدين  087

  النفقة الخاصة  ثر حسيب محمود احمد آم 082

 تعويض متضررين  امتيازات  ازهار خضير محمد مخور  082
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  كلية التربية للعلوم الصرفة: ثالثا

 
 الكيمياء علوم :التخصصالكيمياء                               : القسم                                 ماجستير : الدراسة 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت 

  القبول العام  ايمان مظهر اسماعيل خلف   031

  القبول العام  عبدالمهيمن فليح حسن محمد  030

 تعويض متضررين  امتيازات  زينب علي محيسن صالح  038

  النفقة الخاصة  مروه صالح غفوري حسين  033

  النفقة الخاصة  منال محمود حسين علي  034

  النفقة الخاصة  هبة كريم احمد حسن  035

 

 

 علوم الحياة: التخصص                  علوم الحياة      : القسم                               ماجستير: الدراسة

 المالحظات القبولقناة  الطالباسم  ت 

  القبول العام  ابتسام عبد النبي جاسم محمد  036

  القبول العام  اسراء رسول حسين عباس  037

  النفقة الخاصة  سحر كاظم محمد كاظم  032

  النفقة الخاصة  ايناس عمار محمد احمد  032

  النفقة الخاصة  رشا كفاح حسن كاظم  041

  النفقة الخاصة  احمد خالد كاظم سلطان  040

 ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  امتيازات  احمد حسين خميس جمعة  048

 تعويض متضررين  امتيازات  ايناس جاسم ابراهيم كاظم  043

 

  

 علوم الحياة: التخصص              علوم الحياة          : القسم                               الدكتوراه: الدراسة 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب ت

  القبول العام  زينب حسين مهدي محمد  044

  القبول العام ضحى صباح نادر جاسم  045

  النفقة الخاصة  انسام داود سلمان جارهللا  046

 ذوي الشهداء  امتيازات  بروج محمد رزوقي عبيد  047

  النفقة الخاصة  محسن عليويابتهال حميد  042

  النفقة الخاصة  امجد شاكر حمود احمد  042

  النفقة الخاصة تحسين علي ابراهيم عبطان 051

 تعويض متضررين  امتيازات  ايناس سعد صبيح ابراهيم  050
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  كلية الطب: رابعا

 
 طب االسرة والمجتمععلم :والتخصص القسم                               دبلوم عالي :الدراسة 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت

  القبول العام  سحر قاسم سعيد امين  058

  القبول العام  ايناس صالح صالح الدين امين  053

 

 

 باطني الطب ال :القسم والتخصص                                         دبلوم عالي :الدراسة 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت

  النفقة الخاصة  محمد اسماعيل جوامير درويش 054

 

 احياء مجهرية طبية:القسم والتخصص                                       ماجستير :الدراسة 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت

  القبول العام  ساره هادي جاسم سلومي  055

  القبول العام  ثناء محمود مطرود سلمان  056

  النفقة الخاصة  ياسين محسن عزيز سلمان  057

  النفقة الخاصة  غسق منذر علي طه 052

  النفقة الخاصة  مريم سامي عبدالعزيز محمد  052

  النفقة الخاصة  منال عبدالمنعم احمد عبدالعزيز  061

 تعويض متضررين  امتيازات  رغد حميد خليفه عوض 060

  النفقة الخاصة  احمد جاسم محمد غاوي  068

  النفقة الخاصة  حيدر احمد كاظم هادي  063

  النفقة الخاصة  مروه منصور حسين حمادي  064

 ذوي شهداء الحشد  امتيازات  زينب رشيد حميد كاظم  065

 

 

 الجراحة العامة : ماجستير                                   القسم والتخصص: الدراسة

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 القبول العام  رغد فائز ثابت نعمان  066
 

 النفقة الخاصة  ضياء عبدالخالق رحيم عبود  067
 

 

 طب االطفال  : ماجستير                                   القسم والتخصص: الدراسة

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 القبول العام  مروه حسين ولي جعفر  062
 

 النفقة الخاصة  نور عامر محمود حمد  062
 

 القبول العام  افين جبار كرم محمد  071
 

 النفقة الخاصة  صفا رعد غريب عبدالكريم  070
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 الزراعة كلية: خامسا

 
فاكهة  بستنة:التخصص           قسم البستنة وهندسة الحدائق : القسم                        الدكتوراه: الدراسة

  وخضر

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  زينه سامي راشد يوسف  078

  القبول العام  رغد عبد الحمزة جوامير عنيزي 073

  القبول العام  خالد ابراهيم مصطاف علي  074

 

 بستنة: التخصص               قسم البستنة وهندسة الحدائق: القسم                     ماجستير: الدراسة

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  نور عبدالرحمن محمود حسن  075

  القبول العام  عمر نصر هللا سلمان خلف  076

  القبول العام  سجى يعكوب يوسف كمكه  077

  القبول العام  فاطمة رعد محمد عباس  072

 تعويض متضررين  امتيازات  ن رحيم انور الهدى داود سلم 072

  النفقة الخاصة  وسام عبدالكريم ابراهيم كمر  021

  النفقة الخاصة  براق غالب ادريس عطية  020

  النفقة الخاصة  سليمان داود نجم عبدهللا  028

  النفقة الخاصة  حسيب ياسين محي حسن  023

  النفقة الخاصة  عبدالسالم حسين علي عباس  024

  النفقة الخاصة  محمد عامر نوري عبد  025

 مهدي صالح ياسين عباس  026
 االول على القسم للعام 

 صباحي 8106-8107
 

 

 

 بستنة وهندسة حدائق: لتخصص ا     قسم البستنة وهندسة الحدائق: القسم              الدبلوم عالي: الدراسة

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  ايثار بهاء حسين خضير  027

  القبول العام  هبه عبدهللا اسماعيل هادي  022

  النفقة الخاصة  مصطفى جزمي مطرود سلمان  022

 

 ثروة حيوانية: التخصص                 قسم االنتاج الحيواني: القسم                   ماجستير: الدراسة

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  يونس عباس خلف علي  021

  القبول العام  وسام قادر خميس حسن  020

  القبول العام  وليد ايوب كريم هندي  028

  القبول العام  همام عبد الكريم ياسين عباس  023

 ذوي الشهداء  امتيازات  رمضان متعب حميد حسن  024

  النفقة الخاصة  احمد طالل حسين محمد  025
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 تعويض متضررين  امتيازات  طه ياسين خضير جاسم  026

  النفقة الخاصة  ميسم فاروق عبد منهل  027

 

 انتاج حيواني : التخصص                 قسم االنتاج الحيواني: القسمدبلوم عالي                   : الدراسة

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  غسان يعقوب فاضل نصار  022

  القبول العام  زهراء موسى جميل موسى  022

  النفقة الخاصة اياد نصرت عبدالوهاب نجم  811

  النفقة الخاصة محمد حميد عباس كاظم  810

  النفقة الخاصة  بارق علوان عبدالرزاق جاسم  818

  النفقة الخاصة  نورا ماجد حميد حسين  813

  النفقة الخاصة  زيدون ضرار علي طه 814

  النفقة الخاصة  كرم حسين علوان خلف 815

 

 

 الطب البيطري كلية: سادسا

 
 احياء مجهرية بيطرية :التخصص      رع االحياء المجهريةف :القسم                           ماجستير:الدراسة

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  هديل مظهر عريبي سبع  816

  القبول العام  ايناس طه خلف حسن  817

  النفقة الخاصة  ضحى عادل عبد السادة علي  812

 

 فرع االمراض المشتركة  :االمراض المشتركة      التخصصرع ف :القسم                           ماجستير:الدراسة

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  محمد جاسم محمد ولي  812

  النفقة الخاصة  جاسم هادي موسى حميد  801

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية: سابعا 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة: ماجستير                                     التخصص: الدراسة

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 القبول العام  يوسف عدنان احمد فاضل  800
 

 القبول العام  محمد علي فرحان طالل  808
 

 النفقة الخاصة  حسن محمد موسى اسماعيل  803
 

 امتيازات   امجد محمد احمد كرمن  804
 تعويض متضررين 

 النفقة الخاصة  سيف الدين صالح الدين صبيح محمد  805
 

 النفقة الخاصة  ياسر محمد مطشر حسين  806
 

 النفقة الخاصة  فراس منير خميس احمد  807
 

 النفقة الخاصة  اسراء فاضل احمد حمود  802
 

 النفقة الخاصة  علي صباح ابراهيم حمودي  802
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 النفقة الخاصة  عماد عبدالجبار جواد محمد  881
 

 امتيازات  عمار حسين هادي محسن  880
 ذوي الشهداء 

 امتيازات  والء جعفر صادق جعفر  888
 سجين سياسي 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة: الدكتوراه                                      التخصص: الدراسة

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 تعويض متضررين امتيازات  طه عبداالله جاسم حسن  883

 القبول العام  زيدون صالح رحيم رحمن  884
 

 القبول العام  مجيد حميد فهد علي  885
 

 النفقة الخاصة  محمد هادي جاسم حمادي 886
 

 النفقة الخاصة  حيدر هاشم احمد مهدي  887
 

 النفقة الخاصة  اسراء فاضل عباس علي  882
 

 النفقة الخاصة  رعد ابراهيم لفته اليج  882
 

 امتيازات  وسام هادي رميض طعمة  831
 ذوي الشهداء 

 النفقة الخاصة  تحسين شاغي عبد محمد  830
 

 امتيازات  نور عبد القادر عبد الستار كاظم  838
 ذوي شهداء الحشد 

 

 

 كلية العلوم: ثامنا

 
 حياةعلوم : التخصص                 علوم الحياة       : ماجستير                               القسم: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  عبدهللا سعد صعب عبيد  833

  القبول العام  مصطفى سالم عبد الخالق نعمان  834

  القبول العام  شيماء محمد جاسم حميد  835

  القبول العام  سرور عبود محمد صالل  836

 تعويض متضررين  امتيازات  علي حسن محمود علي  837

  النفقة الخاصة             هادي علي حمودي جاسم  832

  النفقة الخاصة  صفا فهمي يوسف كاطع  832

  النفقة الخاصة  نور جميل عبدهللا خماس  841

  النفقة الخاصة  زهير حسن علوان عباس  840

  النفقة الخاصة  سهى حميد حاجم محمد  848

  النفقة الخاصة  داراصباح جمعة ولي  843

  النفقة الخاصة  فرح عباس فاضل علوان  844

845 
 كوثر صالح ابراهيم كاظم

 االول على القسم للعام 

 صباحي  8106-8107
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 كيمياءعلوم : علوم الكيمياء                      التخصص: ماجستير                               القسم: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول الطالباسم  ت

  القبول العام  هبه باسم ذياب محي  846

  القبول العام  صبا عبدالقادر حميد رحمه هللا  847

  القبول العام  وائل محمد حسين  ةامني 842

 تعويض متضررين  امتيازات  مصطفى نجم عبدعون كاظم  842

  النفقة الخاصة  غفران زيدان هادي سلمان 851

  النفقة الخاصة  نورس عدنان جواد خلف  850

  النفقة الخاصة  رنا علي سلمان مصلح  858

  النفقة الخاصة  رشا جمال جداع حبيب  853

  النفقة الخاصة  نورا قحطان زهير حسين  854

 

 

 وبالحاس  : التخصصالحاسوب                    علوم : ماجستير                               القسم: الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 القبول العام  نوريه كريم خورشيد ديوان  855

 القبول العام  رشا باسم عيسى عباس  856 

  القبول العام  اعتزاز احمد عبدالجليل عبدالكريم  857 

  النفقة الخاصة  عهود فاضل علوان صالح  852

  النفقة الخاصة  بيداء عبد الرزاق عبد سهيل  852

  النفقة الخاصة  سناء حماد ضاحي مايع  861

 تعويض متضررين  امتيازات  ميعاد حسين عبد الهادي حميد  860

  النفقة الخاصة  ريم عادل قادر علي  868

  النفقة الخاصة  مصطفى حسين طه ياسين  863

  النفقة الخاصة  مروان عدنان جاسم محمد  864

 االول على القسم للعام  حامد طالب زيدان خلف  865

  صباحي 8106-8107

 

 

 والمواد  فيزياء الحالة الصلبة: التخصص  م الفيزياء                 علو: ماجستير                               القسم: الدراسة

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب ت

  القبول العام  حنين مهدي حسن عبدهللا  866

  القبول العام  ساره محمود عبدهللا جواد  867

 تعويض متضررين  امتيازات  محمد محمود عبدالرحمن جامل  862

  النفقة الخاصة  ضحى صبيح خلف نوري  862

  النفقة الخاصة  ذياب ماجد محسن منصور  871

 االول على القسم للعام  محمد مبارك حسينايات  870

 صباحي  8106-8107
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 فيزياء الحالة الصلبة والمواد  :التخصص  وم الفيزياء                 عل: الدكتوراه                               القسم: الدراسة

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  شهالء منذر عبد الحسن ضاحي  878

  القبول العام  عمر احمد حسين موسى  873

  النفقة الخاصة  ليث علي صالح رميض 874

 

 القانون والعلوم السياسية كلية: تاسعا

 
 حقوق اإلنسان والحريات العامة: التخصص                                    الماجستير                            : الدراسة 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  ايمان حمود سليمان عطية  875

  النفقة الخاصة  رغده عماد عبد االمير يوسف  876

  النفقة الخاصة  عمار طه شهاب احمد  877

  القبول العام  ميساء عبد المنعم رشيد عبد  872

  النفقة الخاصة  نبراس محمود كريم يوسف 872

 تعويض متضررين  امتيازات  رمضان غزال نعمان سعيد  821

  النفقة الخاصة  عليوياالء عبد الرحمن حمدان  820

 سجين سياسي امتيازات ستار كاظم جواد حسون 828

 ذوي الشهداء  امتيازات  نورالدين علي رحيم علي  823

االول على القسم للعام  غيداء عبدالكريم جاسم محمد  824

 صباحي  8106-8107
 

 

 كلية الهندسة: عاشرا

 
  مدنية هندسة :التخصص                الهندسة المدنية: القسم                               ماجستير: الدراسة

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  بلقيس محي نصيف جاسم  582

  القبول العام  عبد هللا صالح نصيف جاسم  582

  القبول العام  ابراهيم عباس علي غضيب  582

  القبول العام  عبد هللا عبدالرحمن طالل محمود  588

  القبول العام  فرح فائق طه علوان  582

  القبول العام  ضحى حسين علي عبد  522

  القبول العام  مصطفى عماد زيدان خليفة   522

 تعويض متضررين  امتيازات  هدى ياسين خضير علو  525

  النفقة الخاصة  وفاء علي صالح رميض  522

  النفقة الخاصة   رؤوف زهراء سرمد زهدي محمد 522

  النفقة الخاصة  علي هادي حسين ناصر  522

  النفقة الخاصة  مصطفى جواد طه محمود  522

  النفقة الخاصة  االء قاسم عبد هللا حسن  522

  النفقة الخاصة  نور ضياء عبد محمد  528

  النفقة الخاصة  تسنيم مجيد عواد جاسم  522
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 ميكانيك : التخصصالهندسة الميكانيكية                       : القسم                             ماجستير:الدراسة 

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  لؤي محمد مبارك حسين  222

 مروه محمد رحيم صالح  222
االول على القسم للعام 

  صباحي  8106-8107

  القبول العام  حازم نجم الدين عبد سهيل  225

 تعويض متضررين  امتيازات  مصطفى صبري محمد حامد  222

  القبول العام  سيناء خزعل علي خلف  222

  النفقة الخاصة  فراس حميد حاجم محمد  222

  القبول العام  لونا صباح كريم عثمان  222

  النفقة الخاصة  رانية عدوان صبار عبد  222

  النفقة الخاصة  هدى صالح مهدي رحمان  228

  النفقة الخاصة  مخلد عبد الرزاق خضير عباس  222

 

 

  كلية العلوم االسالمية: احد عشر

 
  علوم القران: التخصص                       علوم القران: القسم                             ماجستير:الدراسة 

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  هاجر مصطفى جميل خيرات  222

 تعويض متضررين  امتيازات  شيرين وهيب عطيه سبع  222

  القبول العام  زينب علي شهاب احمد  225

  النفقة الخاصة  ريام عبدالرحمن عبدالمهدي شكير  222

  القبول العام  ايمان سامي احمد دبوس  222

  النفقة الخاصة  عامر محمد عطيه حميد  222

 ذوي الشهداء امتيازات  حنان حيدر حمود جواد  222

  النفقة الخاصة  شهد بشار فهد ياس 222

 ذوي شهداء الحشد  امتيازات  هند كريم حسن خليفه  228

 


