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  :كلية التربية األساسية -اوالً  

 دكتوراه –إرشاد تربوي  –قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -١
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 61.2332 القبول العام ھبة احمد مھدي صالح1
 61.7496ذوي ضحايا االرھاب عالء سعيد حارث حسن2

  
  دكتوراه - لتربية الرياضية ا–قسم التربية الرياضية   -٢

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 62.6356 نفقة خاصة محمد توفيق حسن علوان3
 57.219 القبول العام احمد حسن لطيف جاسم4
 60.7308ذوي ضحايا االرھاب محمد علي ابراھيم محمد5

  
  دكتوراه  – طرائق تدريس اللغة العربية –قسم اللغة العربية  -٣

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 62.7662 نفقة خاصة سلوان خلف جاسم محمد6
 66.6664 القبول العام االء عبد الحسين علوان جدي7
 58.6666ذوي ضحايا االرھاب شيماء باسم محمد حمود8

  
  اجستيرم –إرشاد تربوي  –قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -٤

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل
 55.89272 نفقة خاصة عالء خضير نصيف جاسم9

 51.55313ذوي ضحايا االرھاب احمد سعد عباس حسين10
 64.41772 القبول العام ازھار محمد عبد منصور11

  
  ماجستير - التربية الرياضية –قسم التربية الرياضية  -٥

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  سماال التسلسل
 57.19134 نفقة خاصة رشيد عنان جواد كاظم12
 66.56471ذوي ضحايا االرھاب ندى داود جمعة داود13
 64.94968 القبول العام غفران ابراھيم نعمة محمود14
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  ماجستير  –طرائق تدريس اللغة العربية  –قسم اللغة العربية  -٦
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل

 55.93434 نفقة خاصة عثمان علي حسين كاظم15
 65.21513 القبول العام رشا شاكر محمود جياد16
 53.2751ذوي ضحايا االرھاب صقر محمد شياع فيصل17

  

  ماجستير –لغة ونحو  –قسم اللغة العربية  -٧

  ةدرجة أساس المفاضل  قناة القبول  االسم التسلسل
 57.59077 نفقة خاصة نادية حسين حميد حسين18
 65.6317 القبول العام مھا خالد سرحان احمد19
 61.65995ذوي ضحايا االرھاب اسراء خالد محمود حسين20

  
  

  :كلية التربية للعلوم اإلنسانية –ثانيا 
  
  دكتوراه -التاريخ اإلسالمي   -قسم التاريخ  -١
  درجة أساس المفاضلة  لقناة القبو  االسم  التسلسل

 62.7888 نفقة خاصة احمد نومان مسير احمد21
 57.5112 القبول العام سناء ضاري زيدان خلف22

  
 دكتوراه – جغرافية بشرية – الجغرافيةقسم  -٢
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 62.1496 القبول العام قسمه نجم عبدهللا منھل23
  

  دكتوراه –اللغة /  اللغة العربية –غة العربية قسم الل - ٣
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 58.85 القبول العام سراب سامي حسين سالم24
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  ماجستير -التاريخ اإلسالمي  –قسم التاريخ  -٤
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 64.13697 فقة خاصةن عدنان عباس شاكر حسين25
 71.04985 القبول العام دجله طه مصطفى خميس26
 63.20115ذوي ضحايا االرھاب عثمان نوري ثامر شھاب27
  

  ماجستير –التاريخ الحديث  –قسم التاريخ  -٥
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 56.58071 نفقة خاصة لطيف سلمان ابراھيم حريب28
 64.22034 القبول العام سمر مثنى عدنان تبان29
 60.43867ذوي ضحايا االرھاب قاسم صادق محي كاظم30

  
  ماجستير – إرشاد نفسي وتوجيه تربوي –قسم العلوم التربوية والنفسية  - ٦

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 59.62722 نفقة خاصة حسين صالح يوسف جميل31
 61.14505 القبول العام ھار احمد علي يوسفاز32

 
 ماجستير –طرائق تدريس التاريخ  –قسم العلوم التربوية والنفسية  -٧

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 57.30991 نفقة خاصة خضير عباس علي غصيبة 33

  نفقة خاصة باسم عبد عزال غالم 34
 )ذوي ضحايا االرھاب(

51.28744 

 60.04363 القبول العام مھا جسام محمد عليوي 35
  

 ماجستير –علم النفس التربوي –قسم العلوم التربوية والنفسية  -٨

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 43.66133 نفقة خاصة محمود لطيف عبد جاسم 36
 60.89354 القبول العام عبير عبد علي عبد عويد 37
 56.56882ذوي ضحايا االرھاب يز محمداسحاق فيصل عز 38
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  ماجستير  -الجغرافية البشرية  –قسم الجغرافية   -٩
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم التسلسل  

 59.76469 نفقة خاصة يسرى علي جبر كريم 39
 68.64666 القبول العام سيف محمد صيھود غضيب 40
 60.11108ا االرھابذوي ضحاي أفكار عباس خضير ويس 41

  

  ماجستير  -الجغرافية الطبيعية  –قسم الجغرافية  -١٠

  قناة القبول  االسم  التسلسل
درجة أساس 
  المفاضلة

 59.99406 نفقة خاصة صديق طه عبود فرحان 42
 69.28415 القبول العام زينب صالح عبدالھادي مھدي 43
 60.08298 ذوي ضحايا االرھاب زينة علي خليفة شكر 44

  

  ماجستير – لغةال/  االنكليزية اللغة – نكليزيةقسم اللغة اال -١١

  قناة القبول  االسم التسلسل
درجة أساس 
  المفاضلة

 59.944 نفقة خاصة رغد طه فرحان ياس 45
 62.3958 القبول العام ايسر قاسم محمد احمد 46
 57.34583ذوي ضحايا االرھاب نورا زيد عباس محمد 47
 45.40784)النظام السابق( ذوي الشھداء مد سلمان بشارةحازم مح 48

  

  ماجستير – األدب/ اللغة العربية  –قسم اللغة العربية  – ١٢
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 63.7 نفقة خاصة بشرى ابراھيم ھاشم ابراھيم 49
 70.38303 القبول العام سرى عباس علي عباس 50

51 
عبدالرحمن غضيب  عبدهللا

 عباس
 55.0154ذوي ضحايا االرھاب

  

  ماجستير –اللغة / اللغة العربية  –قسم اللغة العربية  -١٣
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 59.93067 نفقة خاصة فؤاد عبدهللا عمران عيسى 52
 73.8394 القبول العام ھاله ناجح حسن محمد 53
 67.75115ذوي ضحايا االرھاب ن لطيف نصيفياسمين غضبا 54
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 ً   كلية التربية الرياضية  -ثالثا

  دكتوراه –التربية الرياضية  -١
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 54,3858 ذوي ضحايا االرھاب عبدالھادي محمد موسى عالي 55
 49,85 القبول العام  ميثم حسين امين سمين 56
  

 الماجستير –ة الرياضية التربي -٢
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 57,3564 نفقة خاصة كرار احسان محمد عباس 57
 59.748 القبول العام زيد خليفة عبد مھدي 58
 56.7747 ذوي ضحايا االرھاب اركان طه اسماعيل علوان 59
 47.9981 )قالنظام الساب( ذوي الشھداء وسام ھادي رميض طعمة 60

  
  

  كلية التربية للعلوم الصرفة –رابعاً 

  ماجستير  –مجھريه  إحياء–قسم علوم الحياة  -١
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 57.93182 نفقة خاصة حسام احمد دايح حسن 61
 65.67847 القبول العام بان شبيب محسن مصلح 62
 57.198ا االرھابذوي ضحاي ھناء محمد عبد حسن 63
  
 ماجستير - علم الحيوان –قسم علوم الحياة  -٢

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 54.58364 نفقة خاصة باسم محمد عبد اللطيف جاسم 64
 65.0096 القبول العام اشواق مثنى وھيب سميط 65
 54.53783ذوي ضحايا االرھاب امل محمود علوان حمد 66

  
 ماجستير -علم النبات  –سم علوم الحياة ق -٣
  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل

 48.4019 نفقة خاصة ساجد حامد عيسى احمد 67
 66.58395 القبول العام علي مطشر مرزة حسن 68
 53.1858ذوي ضحايا االرھاب عال رباح محمود ابراھيم 69
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ً ماخ   : كلية الزراعة -سا

 ماجستير -بستنة وھندسة الحدائق  –ستنة قسم الب -١

 درجة أساس المفاضلة قناة القبول االسم التسلسل
 54.79145 نفقة خاصة غزوان سالم محمد جاسم 70
 61.99162 القبول العام ذكاء مجيد لفتة خميس 71
  
  
 ماجستير - ثروة حيوانية  –قسم الثروة الحيوانية  -٢

 أساس المفاضلةدرجة  قناة القبول االسم التسلسل

 50.68792 نفقة خاصة احمد حسين خطار سعدون 72
 65.32378 القبول العام علي جبار علي محمد 73
  

  

ً داس   : كلية العلوم – سا

  ماجستير - الكيمياء – كيمياءقسم ال -١

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 52.92638 نفقة خاصة براق ناظم كاظم جواد 74
 62.8891 القبول العام نغم عارف احمد خميس 75
 45.37747 ذوي ضحايا االرھاب عبد االله احمد عليوي جمعة 76
   

  ماجستير -اإلحياء المجھرية  – علوم الحياةقسم  -٢

  قناة القبول  االسم  التسلسل
درجة أساس 
  المفاضلة

 58.12467 نفقة خاصة رنا محمد سلمان لطيف 77
 68.846 القبول العام ل حماديمسار ھادي اسماعي 78
 58.77169ذوي ضحايا االرھاب اسراء فاضل غالم ابراھيم 79
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  ماجستير -فيزياء الحالة الصلبة والمواد –قسم الفيزياء  -٣

  درجة أساس المفاضلة  قناة القبول  االسم  التسلسل
 50.79286 نفقة خاصة عبد السالم محمود حسن جاسم 80
 59.0154 القبول العام  عليسلمى سلمان عبدهللا 81
 58.9725 ذوي ضحايا االرھاب ھدى تركي حومد علي 82

  

  :كلية الھندسة –اً سابع

 ماجستير  -الھندسة المدنية   –قسم  المدني  -١

 درجة أساس المفاضلة قناة القبول االسمالتسلسل
 56.3032 نفقة خاصة االء سمير خميس احمد 83
 47.83341)نفقة خاصة( ذوي ضحايا االرھاب نادية لطفي عباس علي 84
 65.8416 القبول العام ضمياء غالب جسام حميد 85
 


