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 2019-2018القبول االولي للدراسات العليا للعام الدراسي 

 

 األساسيةالكلية التربية أوال: 
 

 

 القســــــــــــــــــــــــــم : التربية البدنية وعلـــــــــــــــوم الرياضة                       الدراسة : الماجستير

 ية البدنية وعلوم الرياضةالتخصص : طرائق تدريس الترب                   

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  النفقة الخاصة  محمد سنان عباس علي  1

  القبول العام  احمد غانم خضير عسكر  2

  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 8
ذوي االعاقة واالحتياجات 

 / على نفقته الخاصة الخاصة 

 علي محمد علي خميس 9
 2017-2016االول على القسم للعام 

 صباحي 

 

 

 

 القســــــم : التربية البدنية وعلوم الرياضة                                     الدراسة : الدكتوراه

 التربية البدنية وعلوم الرياضةطرائق تدريس التخصص :                                            

 المالحظات  قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  مد كريم نور عبد الكريم اح 10

  القبول العام  هادي ضافر هادي ويس  11

  القبول العام مثنى اياد قدوري حميد  12

 
 طرائق تدريس التاريخالتخصص : التاريخ                القســــــم : ماجستير               الدراسة : 

 

 المالحظات  قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  حالم خميس جاسم محمد ا 13

 تعويض متضررين  امتيازات  صهيب محمد جاسم احمد  14

  القبول العام  مدينه حسين علي جاسم  15

 ذوي الشهداء امتيازات  ايمان عبد الحسن شناوة رسن 16

  النفقة الخاصة  اوس علي كاظم حسين  17

 2017-2016لقسم للعام االول على ا عمار جبار عبد هللا نجم  18

 صباحي 

 

 
 العلوم القســــــــــــــــــــــــــم :                                   الدراسة : الماجستير

 العلومالتخصص : طرائق تدريس          

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  النفقة الخاصة  خالد عيال اسماعيل فارس  19

  القبول العام  مراد محمد  حنان حاجم 20

  النفقة الخاصة احمد جواد كاظم احمد  21

 تعويض متضررين  امتيازات  سكينه محمد علي مصطفى  22
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 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  ثانيا: 

 

 اللغة  التخصص :                            اللغة العربية: القسم                                   الدراسة : الدكتوراه

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  محمد طه محمود ابراهيم  23

  النفقة الخاصة  حاتم كريم عطيه محمد  24

  القبول العام  هدى داود سليم عبد علي  25

  القبول العام  همم راضي عليوي دخيل  26

  النفقة الخاصة  نضياء احمد حميد ياسي 27

 امتيازات  وميض عبد هللا حميد احمد  28
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

  النفقة الخاصة مروة محمد عبد هللا محمد  29

  النفقة الخاصة  اسراء محمد منصور محمد  30

    

 االدب  التخصص :                             اللغة العربية: القسم                                  الدراسة : الدكتوراه

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  غزاي درع فاضل عباس  31

 القبول العام  خالدة حسين خلباص سعيد  32
 

 القبول العام  اركان علي صالح رميض  33
 

  النفقة الخاصة  سندس حامد عمران جاسم  34

  

 

 

 
 

 التخصص :  اللغة                             اللغة العربية : القسم                               الدراسة : الماجستير

 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  38

  النفقة الخاصة  مروه هادي رشيد جباره  39

 امتيازات  ابتسام فالح بداي محمد  40
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

  النفقة الخاصة  منى حسيب مهدي عبد علي  41

  لخاصة النفقة ا حسين صبار علي محمد  42

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

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  سجى حسن علي حسن  44

  القبول العام محمد جمعه مايخان  افراح 45

 تعويض متضررين  امتيازات  ازهار عزيز حتروش احمد  46

  النفقة الخاصة  صالح مهدي ذياب حسن  47

  النفقة الخاصة  عبد الهادي حسين كامل هادي  48

  النفقة الخاصة  عرفان اسعد جابر محسن  49

 الشهداء ذوي  امتيازات  ساره علي كاظم عبد هللا  50

  النفقة الخاصة  احمد فاروق سعدون علي  51

  

 

 

 التاريخ االسالمي  التخصص :                             التاريخ: القسم                                الدراسة : الدكتوراه 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  زهير محمود عبد جاسم  52

  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                                الدراسة : الدكتوراه

 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 58

    

 التاريخ االسالمي  التخصص :                            التاريخ: القسم                               الدراسة : الماجستير

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  هند مظهر علي مجيد  59

  القبول العام  ميسم وهيب خضير عباس  60

  النفقة الخاصة  فاطمه قاسم مجيد احمد  61

  النفقة الخاصة  ديانا ثائر كمال ابراهيم  62

  النفقة الخاصة  ي دعاء رافع عبد هاد 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                                الدراسة : الماجستير

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب ت

  القبول العام  وسام كريم محمود محمد  66

  القبول العام  سهاد فؤاد شهاب احمد  67

  النفقة الخاصة  علي واثق احمد ابراهيم  68

  النفقة الخاصة  شهد ايوب حسن كاظم  69

 تعويض متضررين  امتيازات  تغريد سامي ابراهيم مجيد  70

  النفقة الخاصة  محمد عليين سامر محمد جواد ياس 71

  النفقة الخاصة  محمد قحطان عبد الرزاق جاسم  72

 ذوي الشهداء  امتيازات  جميل كريم جبار بريد  73

 

 

 

 

  
 جغرافية  التخصص :                         الجغرافية: القسم                                 الدراسة : الدكتوراه

 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  78

 

 

   

 جغرافية  التخصص :                           الجغرافية: القسم                              سة : الماجستيرالدرا

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  خليل عيسى سوريه اسماعيل  79

  القبول العام  زينب يونس مجول جوامير  80

 تعويض متضررين  تيازات ام احمد طالل اكرم محمد  81

  النفقة الخاصة  شيماء محي نصيف جاسم  82

  النفقة الخاصة  رائد صادق كريم جلوب  83

  النفقة الخاصة  وسام صبار علي محمد  84
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  النفقة الخاصة  اركان حسن دنبوس حسين  85

 امتيازات  فاطمه اسماعيل حميد معروف  86
ذوي االعاقة 

 ة واالحتياجات الخاص

 ذوي شهداء الحشد  امتيازات  كريم حسن خليفه خلف  87

 حسينشهد عبد الكاظم محمد  88
 2017-2016االول على القسم للعام 

 صباحي 
 

 

 
 

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

 المالحظات قناة القبول طالباسم ال ت

  القبول العام  افراح لطيف خدادوست جمعة  89

  القبول العام  هند نزار مصطفى محمد  90

  النفقة الخاصة  علي سامي علي قاسم  91

 امتيازات  عدنان حسين علي منصور  92
ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة 

 

 

   

 التخصص : االرشاد النفسي والتوجيه التربوي    العلوم التربوية والنفسية: القسم                    الدراسة : الدكتوراه

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  سناء حسين خلف هالل  93

  النفقة الخاصة  علي جاسم محمد مطلك  94

  القبول العام  نيران عبد مهدي صالح  95

  النفقة الخاصة  ر حميد جبار ثاير جبا 96

  النفقة الخاصة  ياسر هيمتي جاسم عباس  97

 تعويض متضررين  امتيازات  محمود زينب هادي قدوري  98

    

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

 المالحظات قبولقناة ال اسم الطالب ت

 القبول العام  فاطمه ياسين محمد عباس  99
 

 القبول العام  رنده كاظم عباس عبد  100
 

 تعويض متضررين  امتيازات  علي حسين عطيه عواد  101

 النفقة الخاصة  عبد اللطيف طلب عبود عباس  102
 

 النفقة الخاصة  رزاق مزهر راشد عطية  103
 

 النفقة الخاصة  عبد مقداد علي حسين  104
 

  النفقة الخاصة  عباس هاشم محمد جاسم  105
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 التخصص : االرشاد النفسي والتوجيه التربوي           العلوم التربوية والنفسية : القسم           الدراسة : الماجستير

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام احمد حسن موسى برغش  106

  النفقة الخاصة  سجى عباس جاسم جواد  107

  القبول العام  محمد ستار عبد قدوري  108

 تعويض متضررين  امتيازات  رقيه صبري هاشم مجيد 109

  النفقة الخاصة  روال ظاهر صالح مهدي  110

  النفقة الخاصة  علي خيون عباس زغيرون  111

  اصة النفقة الخ كاظم قاسم محمد رشيد  112

 مياسه اسماعيل سلطان بالل  113
 2017-2016االول على القسم للعام 

 صباحي 
 

    

 اللغة  التخصص :                           اللغة االنكليزية: القسم                               الدراسة : الماجستير

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

 تعويض متضررين  امتيازات  رزوقي رويده حميد مجيد  114

  القبول العام  نور سلمان محمد محمود  115

  القبول العام  هديل مجيد حمود خضير  116

  النفقة الخاصة  اميمه حسين علي حسين  117

  النفقة الخاصة  عامر ابراهيم جاسم خاطر  118

  النفقة الخاصة  دعاء نوح كريم حسن  119

  النفقة الخاصة  ان اسماعيل خلف اخالص نعم 120

 ذوي الشهداء  امتيازات  حسين علي حسين جواد  121

 امتيازات  رسول سعيد محمد عباس  122

ذوي االعاقة 

/ واالحتياجات الخاصة

 على نفقته الخاصة 

    

 االدب  التخصص :                           اللغة االنكليزية: القسم                               الدراسة : الماجستير

 
 المالحظات قناة القبول اسم الطالب

  القبول العام  اطياف عبد الرزاق حمد محمود  123

  القبول العام  اقبال عبد النبي كريم محمود   124

  النفقة الخاصة  يونس حسين علي حسين  125

  النفقة الخاصة  احمد مهدي علي  همرو 126

  النفقة الخاصة  عبد القادر عبد الح الدين هدى ص 127

  النفقة الخاصة  ثر حسيب محمود احمد آم 128

 تعويض متضررين  امتيازات  ازهار خضير محمد مخور  129
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  كلية التربية للعلوم الصرفةثالثا: 

 
 الكيمياء علوم التخصص:                 : الكيمياء              القسم                                 الدراسة : ماجستير 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت 

  القبول العام  ايمان مظهر اسماعيل خلف   130

  القبول العام  عبدالمهيمن فليح حسن محمد  131

 تعويض متضررين  امتيازات  زينب علي محيسن صالح  132

  اصة النفقة الخ مروه صالح غفوري حسين  133

  النفقة الخاصة  منال محمود حسين علي  134

  النفقة الخاصة  هبة كريم احمد حسن  135

 

 

 التخصص : علوم الحياة                 القسم: علوم الحياة                                     الدراسة: ماجستير

 المالحظات القبولقناة  الطالباسم  ت 

  القبول العام  بي جاسم محمد ابتسام عبد الن 136

  القبول العام  اسراء رسول حسين عباس  137

  النفقة الخاصة  سحر كاظم محمد كاظم  138

  النفقة الخاصة  ايناس عمار محمد احمد  139

  النفقة الخاصة  رشا كفاح حسن كاظم  140

  النفقة الخاصة  احمد خالد كاظم سلطان  141

 ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة  امتيازات  س جمعة احمد حسين خمي 142

 تعويض متضررين  امتيازات  ايناس جاسم ابراهيم كاظم  143

 

  

 التخصص : علوم الحياة             القسم : علوم الحياة                                        الدراسة : الدكتوراه

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب ت

  القبول العام  زينب حسين مهدي محمد  144

  القبول العام ضحى صباح نادر جاسم  145

  النفقة الخاصة  انسام داود سلمان جارهللا  146

 ذوي الشهداء  امتيازات  بروج محمد رزوقي عبيد  147

  النفقة الخاصة  ابتهال حميد محسن عليوي 148

  لخاصة النفقة ا امجد شاكر حمود احمد  149

  النفقة الخاصة تحسين علي ابراهيم عبطان 150

 تعويض متضررين  امتيازات  ايناس سعد صبيح ابراهيم  151
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  كلية الطبرابعا: 

 
 طب االسرة والمجتمععلم القسم والتخصص :                              الدراسة :دبلوم عالي 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت

  القبول العام  سحر قاسم سعيد امين  152

  القبول العام  ايناس صالح صالح الدين امين  153

 

 

 باطني الطب ال القسم والتخصص :                                        الدراسة :دبلوم عالي 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت

  النفقة الخاصة  يشمحمد اسماعيل جوامير درو 154

 

 القسم والتخصص :احياء مجهرية طبية                                      الدراسة :ماجستير 

 المالحظات القبولقناة  اسم الطالب  ت

  القبول العام  ساره هادي جاسم سلومي  155

  القبول العام  ثناء محمود مطرود سلمان  156

  النفقة الخاصة  دي مروه منصور حسين حما 157

  النفقة الخاصة  ياسين محسن عزيز سلمان  158

  النفقة الخاصة  غسق منذر علي طه 159

  النفقة الخاصة  مريم سامي عبدالعزيز محمد  160

 تعويض متضررين  امتيازات  رغد حميد خليفه عوض 161

  النفقة الخاصة  منال عبدالمنعم احمد عبدالعزيز  162

  النفقة الخاصة  مد جاسم محمد غاوي اح 163

  النفقة الخاصة  حيدر احمد كاظم هادي  164

 ذوي شهداء الحشد  امتيازات  زينب رشيد حميد كاظم  165

 

 

 الجراحة العامة الدراسة: ماجستير                                   القسم والتخصص: 

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 القبول العام  رغد فائز ثابت نعمان  166
 

 النفقة الخاصة  ضياء عبدالخالق رحيم عبود  167
 

 

 الدراسة: ماجستير                                   القسم والتخصص: طب االطفال  

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 القبول العام  مروه حسين ولي جعفر  168
 

 النفقة الخاصة  مود حمد نور عامر مح 169
 

 القبول العام  افين جبار كرم محمد  170
 

 النفقة الخاصة  صفا رعد غريب عبدالكريم  171
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 الزراعة كليةخامسا: 

 
  فاكهة وخضر بستنةالتخصص:           قسم البستنة وهندسة الحدائق : القسم                        الدراسة: الدكتوراه

 المالحظات  قناة القبول  طالباسم ال ت

 تعويض متضررين  امتيازات  زينه سامي راشد يوسف  172

  القبول العام  رغد عبد الحمزة جوامير عنيزي 173

  القبول العام  خالد ابراهيم مصطاف علي  174

 

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

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  نور عبدالرحمن محمود حسن  175

  القبول العام  عمر نصر هللا سلمان خلف  176

  القبول العام  سجى يعكوب يوسف كمكه  177

  القبول العام  فاطمة رعد محمد عباس  178

 تعويض متضررين  امتيازات   ن رحيمانور الهدى داود سلم 179

  النفقة الخاصة  وسام عبدالكريم ابراهيم كمر  180

  النفقة الخاصة  براق غالب ادريس عطية  181

  النفقة الخاصة  سليمان داود نجم عبدهللا  182

  النفقة الخاصة  حسيب ياسين محي حسن  183

  النفقة الخاصة  عبدالسالم حسين علي عباس  184

  النفقة الخاصة  محمد عامر نوري عبد  185

 مهدي صالح ياسين عباس  186
 االول على القسم للعام 

 صباحي 2016-2017
 

 

 

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

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  هاء حسين خضير ايثار ب 187

  القبول العام  هبه عبدهللا اسماعيل هادي  188

  النفقة الخاصة  مصطفى جزمي مطرود سلمان  189

 

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

 اتالمالحظ قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  يونس عباس خلف علي  190

  القبول العام  وسام قادر خميس حسن  191

  القبول العام  وليد ايوب كريم هندي  192

  القبول العام  همام عبد الكريم ياسين عباس  193
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 ذوي الشهداء  امتيازات  رمضان متعب حميد حسن  194

  اصة النفقة الخ احمد طالل حسين محمد  195

 تعويض متضررين  امتيازات  طه ياسين خضير جاسم  196

  النفقة الخاصة  ميسم فاروق عبد منهل  197

 

 : انتاج حيواني التخصص                 القسم: قسم االنتاج الحيوانيدبلوم عالي                   الدراسة: 

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  فاضل نصار غسان يعقوب  198

  القبول العام  زهراء موسى جميل موسى  199

  النفقة الخاصة اياد نصرت عبدالوهاب نجم  200

  النفقة الخاصة محمد حميد عباس كاظم  201

  النفقة الخاصة  بارق علوان عبدالرزاق جاسم  202

  النفقة الخاصة  نورا ماجد حميد حسين  203

  النفقة الخاصة  رار علي طهزيدون ض 204

  النفقة الخاصة  كرم حسين علوان خلف 205

 

 

 الطب البيطري كليةسادسا: 

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

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  سبع هديل مظهر عريبي  206

  القبول العام  ايناس طه خلف حسن  207

  النفقة الخاصة  ضحى عادل عبد السادة علي  208

 

 فرع االمراض المشتركة  االمراض المشتركة      التخصص:رع ف :القسم                           الدراسة:ماجستير

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  جاسم محمد ولي  محمد 209

  النفقة الخاصة  جاسم هادي موسى حميد  210

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كليةسابعا : 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةالدراسة: ماجستير                                     التخصص: 

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 القبول العام  عدنان احمد فاضل يوسف  211
 

 القبول العام  محمد علي فرحان طالل  212
 

 النفقة الخاصة  حسن محمد موسى اسماعيل  213
 

 امتيازات   امجد محمد احمد كرمن  214
 تعويض متضررين 

 النفقة الخاصة  سيف الدين صالح الدين صبيح محمد  215
 

 لخاصة النفقة ا ياسر محمد مطشر حسين  216
 

 النفقة الخاصة  فراس منير خميس احمد  217
 

 النفقة الخاصة  اسراء فاضل احمد حمود  218
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 النفقة الخاصة  علي صباح ابراهيم حمودي  219
 

 النفقة الخاصة  عماد عبدالجبار جواد محمد  220
 

 امتيازات  عمار حسين هادي محسن  221
 ذوي الشهداء 

 امتيازات  فر والء جعفر صادق جع 222
 سجين سياسي 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةالدراسة: الدكتوراه                                      التخصص: 

 قناة القبول اسم الطالب ت
 المالحظات

 تعويض متضررين امتيازات  طه عبداالله جاسم حسن  223

 القبول العام  زيدون صالح رحيم رحمن  224
 

 القبول العام  مجيد حميد فهد علي  225
 

 النفقة الخاصة  محمد هادي جاسم حمادي 226
 

 النفقة الخاصة  حيدر هاشم احمد مهدي  227
 

 النفقة الخاصة  اسراء فاضل عباس علي  228
 

 النفقة الخاصة  رعد ابراهيم لفته اليج  229
 

 امتيازات  وسام هادي رميض طعمة  230
 ذوي الشهداء 

 النفقة الخاصة  تحسين شاغي عبد محمد  231
 

 امتيازات  نور عبد القادر عبد الستار كاظم  232
 ذوي شهداء الحشد 

 

 

 كلية العلومثامنا: 

 
 حياةالتخصص: علوم                  الدراسة: ماجستير                               القسم: علوم الحياة        

 المالحظات بولقناة الق اسم الطالب ت

  القبول العام  عبدهللا سعد صعب عبيد  233

  القبول العام  مصطفى سالم عبد الخالق نعمان  234

  القبول العام  شيماء محمد جاسم حميد  235

  القبول العام  سرور عبود محمد صالل  236

 تعويض متضررين  امتيازات  علي حسن محمود علي  237

  النفقة الخاصة             جاسم  هادي علي حمودي 238

  النفقة الخاصة  صفا فهمي يوسف كاطع  239

  النفقة الخاصة  نور جميل عبدهللا خماس  240

  النفقة الخاصة  زهير حسن علوان عباس  241

  النفقة الخاصة  سهى حميد حاجم محمد  242

  النفقة الخاصة  صباح جمعة ولي دارا 243

  النفقة الخاصة  فاضل علوان فرح عباس  244

245 
 كوثر صالح ابراهيم كاظم

 االول على القسم للعام 

 صباحي  2016-2017
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 كيمياءعلوم الدراسة: ماجستير                               القسم: علوم الكيمياء                      التخصص:  

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  باسم ذياب محي  هبه 246

  القبول العام  صبا عبدالقادر حميد رحمه هللا  247

  القبول العام  وائل محمد حسين  ةامني 248

 تعويض متضررين  امتيازات  مصطفى نجم عبدعون كاظم  249

  النفقة الخاصة  غفران زيدان هادي سلمان 250

  اصة النفقة الخ نورس عدنان جواد خلف  251

  النفقة الخاصة  رنا علي سلمان مصلح  252

  النفقة الخاصة  رشا جمال جداع حبيب  253

  النفقة الخاصة  نورا قحطان زهير حسين  254

 

 

 وبالحاس  التخصص: الحاسوب                    الدراسة: ماجستير                               القسم: علوم  

 المالحظات ة القبولقنا اسم الطالب ت

 القبول العام  نوريه كريم خورشيد ديوان  255

 القبول العام  رشا باسم عيسى عباس  256 

  القبول العام  اعتزاز احمد عبدالجليل عبدالكريم  257 

  النفقة الخاصة  عهود فاضل علوان صالح  258

  النفقة الخاصة  بيداء عبد الرزاق عبد سهيل  259

  النفقة الخاصة  ء حماد ضاحي مايع سنا 260

 تعويض متضررين  امتيازات  ميعاد حسين عبد الهادي حميد  261

  النفقة الخاصة  ريم عادل قادر علي  262

  النفقة الخاصة  مصطفى حسين طه ياسين  263

  النفقة الخاصة  مروان عدنان جاسم محمد  264

 قسم للعام االول على ال حامد طالب زيدان خلف  265

  صباحي 2016-2017

 

 

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

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  حنين مهدي حسن عبدهللا  266

  القبول العام   جواد ساره محمود عبدهللا 267

 تعويض متضررين  امتيازات  محمد محمود عبدالرحمن جامل  268

  النفقة الخاصة  ضحى صبيح خلف نوري  269

  النفقة الخاصة  ذياب ماجد محسن منصور  270

 االول على القسم للعام  ايات محمد مبارك حسين 271

 صباحي  2016-2017
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 فيزياء الحالة الصلبة والمواد  التخصص:  وم الفيزياء                 القسم: عل                             الدراسة: الدكتوراه  

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  شهالء منذر عبد الحسن ضاحي  272

  القبول العام  عمر احمد حسين موسى  273

  قة الخاصة النف ليث علي صالح رميض 274

 

 القانون والعلوم السياسية كليةتاسعا: 

 
 التخصص : حقوق اإلنسان والحريات العامة                                   الدراسة : الماجستير                            

 المالحظات قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  ايمان حمود سليمان عطية  275

  النفقة الخاصة  رغده عماد عبد االمير يوسف  276

  النفقة الخاصة  عمار طه شهاب احمد  277

  القبول العام  ميساء عبد المنعم رشيد عبد  278

  النفقة الخاصة  نبراس محمود كريم يوسف 279

 تعويض متضررين  امتيازات  رمضان غزال نعمان سعيد  280

  النفقة الخاصة  يويعلاالء عبد الرحمن حمدان  281

 سجين سياسي امتيازات ستار كاظم جواد حسون 282

 ذوي الشهداء  امتيازات  نورالدين علي رحيم علي  283

االول على القسم للعام  غيداء عبدالكريم جاسم محمد  284

 صباحي  2016-2017
 

 

 كلية الهندسةعاشرا: 

 
  مدنية هندسة التخصص:                : الهندسة المدنيةالقسم                               الدراسة: ماجستير

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  بلقيس محي نصيف جاسم  285

  القبول العام  عبد هللا صالح نصيف جاسم  286

  القبول العام  ابراهيم عباس علي غضيب  287

محمود  عبد هللا عبدالرحمن طالل 288   القبول العام  

  القبول العام  فرح فائق طه علوان  289

  القبول العام  ضحى حسين علي عبد  290

  القبول العام  مصطفى عماد زيدان خليفة   291

 تعويض متضررين  امتيازات  هدى ياسين خضير علو  292

  النفقة الخاصة  وفاء علي صالح رميض  293

  النفقة الخاصة   رؤوف محمد زهراء سرمد زهدي 294

  النفقة الخاصة  علي هادي حسين ناصر  295

  النفقة الخاصة  مصطفى جواد طه محمود  296

  النفقة الخاصة  االء قاسم عبد هللا حسن  297

  النفقة الخاصة  نور ضياء عبد محمد  298

  النفقة الخاصة  تسنيم مجيد عواد جاسم  299
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 التخصص: ميكانيك : الهندسة الميكانيكية                       القسم                             لدراسة :ماجستيرا

 المالحظات  قناة القبول  اسم الطالب ت

  القبول العام  لؤي محمد مبارك حسين  300

 مروه محمد رحيم صالح  301
االول على القسم للعام 

  صباحي  2016-2017

  القبول العام  حازم نجم الدين عبد سهيل  302

 تعويض متضررين  امتيازات  مصطفى صبري محمد حامد  303

  القبول العام  سيناء خزعل علي خلف  304

  النفقة الخاصة  فراس حميد حاجم محمد  305

  القبول العام  لونا صباح كريم عثمان  306

خاصة النفقة ال رانية عدوان صبار عبد  307   

  النفقة الخاصة  هدى صالح مهدي رحمان  308

  النفقة الخاصة  مخلد عبد الرزاق خضير عباس  309

 

 

  : كلية العلوم االسالميةاحد عشر

 
  علوم القرانالتخصص:                        علوم القران: القسم                             الدراسة :ماجستير

 المالحظات  اة القبول قن اسم الطالب ت

  القبول العام  هاجر مصطفى جميل خيرات  310

 تعويض متضررين  امتيازات  شيرين وهيب عطيه سبع  311

  القبول العام  زينب علي شهاب احمد  312

  النفقة الخاصة  ريام عبدالرحمن عبدالمهدي شكير  313

  القبول العام  ايمان سامي احمد دبوس  314

  النفقة الخاصة  امر محمد عطيه حميد ع 315

 ذوي الشهداء امتيازات  حنان حيدر حمود جواد  316

  النفقة الخاصة  شهد بشار فهد ياس 317

 ذوي شهداء الحشد  امتيازات  هند كريم حسن خليفه  318

 


