
ي مؤسسة الشهداء رقم 
ن
ن باحكام قانون ي الدراسات العليا بعد التدوير الشغال المقاعد الشاغرة للمشمولي 

ن
ن بالقبول ف   2016لسنة  (2) ورقم 2015لسنة  (57)اسماء المشمولي 

قناة القبولالشهادةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةاالسمت

بية للعلوم الرصفةخالد فتاح شيت فنش1 تدوير/ االمتيازاتماجستت الرياضياتالرياضياتالرياضياتالتر

بية للعلوم الرصفةنورة انور محمد جميل محمود2 ياءالتر ن ياءالفت  ن ياءالفت  ن تدوير/ االمتيازاتماجستت الفت 

 علي جاسم3
ن بية للعلوم الرصفةموىس الكاظم حسي  تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم الحياةعلوم الحياةعلوم الحياةالتر

تدوير/ االمتيازاتماجستت االثار االسالميةاالثاراالثاراالثارمحاسن علي محمود مصطفن4

تدوير/ االمتيازاتماجستت االثار االسالميةاالثاراالثاراالثارمنترص رسمد محمود سعيد5

 عبدالعزيز عز الدين علي6
ن االثارياسمي 

اللغات العراقية 

القديمة

اللغات العراقية 

القديمة
تدوير/ االمتيازاتماجستت كتابات مسمارية

تدوير/ االمتيازاتماجستت حضارة قديمةالحضارةالحضارةاالثارعمر احمد محمد جمعة7

تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم سياسيةعلوم سياسيةالعلوم السياسيةالعلوم السياسيةيارس مظفر خرصن فتحي8

ن خضت 9 بية للعلوم االنسانيةعماد عبد القادر أمي  تدوير/ االمتيازاتماجستت اسالميتاري    خالتاري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةبيداء حامد معيوف محمد10 تدوير/ االمتيازاتماجستت اسالميتاري    خالتاري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةبان  محمد وعد خليل11 تدوير/ االمتيازاتماجستت الحديثتاري    خالتاري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةليل نوزت  سليمان صالح12 تدوير/ االمتيازاتماجستت الحديثتاري    خالتاري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةمحمد فيصل محمد صالح13 تدوير/ االمتيازاتماجستت الطبيعيةالجغرافيةالجغرافيةالتر

بية للعلوم االنسانيةإرساء عطية مطر عماش14 الجغرافيةالجغرافيةالتر
خرائط نظم  

ومعلومات جغرافية
تدوير/ االمتيازاتدبلوم

بية للعلوم االنسانيةفاتن يونس بكتش سليمان15 التر
بوية  العلوم التر

والنفسية
بوي بويعلوم النفس التر تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم النفس التر

بية للعلوم االنسانيةذو الفقارعبد الجبار محمود حمادة16 التر
بوية  العلوم التر

والنفسية
بوي بويعلوم النفس التر تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم النفس التر

بية للعلوم االنسانيةعرب محمد عطية محمد17 التر
بوية  العلوم التر

والنفسية
تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةريم أنور محمد شيت18 التر
بوية  العلوم التر

والنفسية
تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم تربويةعلوم تربوية

ين عباس أيوب19 بية للعلوم االنسانيةشت  يةالتر ن يةاللغة االنكلت  ن تدوير/ االمتيازاتماجستت علم اللغةاللغة االنكلت 

بية للعلوم االنسانيةاحمد طارق عبد الياس20 يةالتر ن يةاللغة االنكلت  ن تدوير/ االمتيازاتماجستت علم اللغةاللغة االنكلت 

ن نايف طه عبد هللا21 بية للعلوم االنسانيةياسي  تدوير/ االمتيازاتدكتوراهاالدباللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةعهد طالل سليم محمد علي22 تدوير/ االمتيازاتماجستت االدباللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةفاضل علي جاسم ابراهيم23 تدوير/ االمتيازاتماجستت اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةوفاء علي يونس محمد24 تدوير/ االمتيازاتماجستت اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةسيف شكر مصطفن جاسم25 بية االسالميةعلوم القرآنعلوم القرآنالتر تدوير/ االمتيازاتماجستت التر

بية للبناترحمه سلوان محمود جمال26 التر
بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

بية للبناتدالل مصطفن عبدالمجيد مصطفن27 التر
بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

ي محمد مصطفن28
بية للبناتإيمان عبدالغنن تدوير/ االمتيازاتماجستت اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية للبناتزينب نوري مهدي عبدهللا29 تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم الحياةعلوم الحياةعلوم الحياةالتر

بية للبناتلىم عبداللطيف سلوم نارص30 تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم الحياةعلوم الحياةعلوم الحياةالتر

مجياتكلية علوم الحاسوب والرياضياتاسماء اسماعيل محمد صالح اسماعيل31 تدوير/ االمتيازاتماجستت برمجياتبرمجياتالتر

تدوير/ االمتيازاتماجستت رياضيات حاسوبيةرياضيات حاسوبيةالرياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضياتعلي عبد الحق اسماعيل خضت 32

تدوير/ االمتيازاتماجستت رياضيات حاسوبيةرياضيات حاسوبيةالرياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضياتنبا محمد رشيد حسن حيدو33

تدوير/ االمتيازاتدكتوراهعلوم حاسوبعلوم حاسوبعلوم حاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتهبه منت  يحن  عثمان34

تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم حاسوبعلوم حاسوبعلوم حاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتامنة خالد خليل ابراهيم35

تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم حاسوبعلوم حاسوبعلوم حاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتشامل عز الدين نجم عبد هللا36

بية البدنية وعلوم الرياضةاسالم عبد السالم  صديق يونس37 التر
بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

بية البدنية وعلوم الرياضةابراهيم جمعة حمزة سوادي38 التر
بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

الهندسةعمار زعال مشعل مصطفن39
الهندسة 

الكهربائية
تدوير/ االمتيازاتماجستت الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية

الهندسةخالد احمد عبد القادر انبياء40
الهندسة 

الكهربائية
تدوير/ االمتيازاتماجستت الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية

تدوير/ االمتيازاتماجستت انشاءاتهندسة مدنيةالهندسة المدنيةالهندسةارقم بشار يونس احمد41

تدوير/ االمتيازاتماجستت هندسة الحاسوبهندسة الحاسوبهندسة الحاسوبالهندسةمرتضن عبد هللا محمد خرصن42

تدوير/ االمتيازاتماجستت هندسة عمارةهندسة عمارةهندسة العمارةالهندسةغادة محمد طيب مصطفن يونس43

يالزراعة والغاباتمحمود حميد إسماعيل إبراهيم44
ن
ياإلنتاج الحيوان

ن
يانتاج حيوان

ن
تدوير/ االمتيازاتماجستت انتاج حيوان

ن عبد هللا طه حامد45 الزراعة والغاباتحني 
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
تدوير/ االمتيازاتماجستت 



ي مؤسسة الشهداء رقم 
ن
ن باحكام قانون ي الدراسات العليا بعد التدوير الشغال المقاعد الشاغرة للمشمولي 

ن
ن بالقبول ف   2016لسنة  (2) ورقم 2015لسنة  (57)اسماء المشمولي 

ن46 ن وائل محمود حسي  الزراعة والغاباتحسي 
المحاصيل 

الحقلية
تدوير/ االمتيازاتماجستت المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية

ي التمريضالتمريضالتمريضاحمد سالم عباس قاسم47
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم ف

ن سليمان48 ي التمريضالتمريضالتمريضهيثم يعقوب حسي 
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم ف

ن49 بية األساسيةمحمد عادل خليل حسي  تدوير/ االمتيازاتماجستت أدب/اللغة العربيةأدب/اللغة العربيةاللغة العربيةالتر

ن حمزه عذاب سلمان50 بية األساسيةحسي  تدوير/ االمتيازاتماجستت أدب/اللغة العربيةأدب/اللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية األساسيةرسور مهدي صبار عرمان51 يةالتر ن يةاللغة االنكلت  ن اللغة االنكلت 
علم اللغة واللغة 

ية كلغة اجنبية ن االنكلت 
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

بية األساسيةامجد جسام محمد سحاب52 يةالتر ن يةاللغة االنكلت  ن اللغة االنكلت 
علم اللغة واللغة 

ية كلغة اجنبية ن االنكلت 
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

بية األساسيةرنا محمد عامر حامد عبدهللا53 بية الخاصةالتر طرائق تدريسالتر
طرائق تدريس التعليم 

ي
 
االبتدان

تدوير/ االمتيازاتماجستت 

 علي54
ن بية األساسيةظافر صباح حسي  التر

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

ن سليمان صالح55 بية األساسيةمحمد عبدالمعي  التر
بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية  التر

وعلوم الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

بية األساسيةاحمد سالم جاسم محمد56 بية االسالميةالتر بية االسالميةالتر بية االسالميةالتر تدوير/ االمتيازاتماجستت التر

بية األساسيةسندس عبدالكريم اشهاب احمد57 بية االسالميةالتر بية االسالميةالتر بية االسالميةالتر تدوير/ االمتيازاتماجستت التر

بية األساسيةعبدالقادر محمود هويدي تركي58 تدوير/ االمتيازاتماجستت التاري    خ االسالميالتاري    خ االسالميالتاري    خالتر

ياءالعلومدانية صالح مصطفن جرجيس59 ن ياءالفت  ن ياءالفت  ن تدوير/ االمتيازاتماجستت الفت 

تدوير/ االمتيازاتماجستت الكيمياء الحياتيةالكيمياءالكيمياءالعلومتمارا شامل عبدالرحمن احمد60

تدوير/ االمتيازاتماجستت االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياةالعلومهديل صهيب عبدالكريم صالح61

تدوير/ االمتيازاتماجستت االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياةالعلومعفراء عبدالستار عبدهللا62

تدوير/ االمتيازاتماجستت علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياةالعلوماراك صالح خليل طه63

تدوير/ االمتيازاتماجستت علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياةالعلومبراء رائد محمد سعيد64

الحقوقعبدالمجيد عبدالحميد حسن محمد65
قانون حقوق 

االنسان

قانون حقوق 

االنسان
تدوير/ االمتيازاتالماجستت قانون حقوق االنسان

الحقوقصهباء حكمت الياس صباح66
قانون حقوق 

االنسان

قانون حقوق 

االنسان
تدوير/ االمتيازاتالماجستت قانون حقوق االنسان

القانون الخاصالقانون الخاصالحقوقثامر صالح حمد خليف67
قانون المرافعات 

واالثبات
تدوير/ االمتيازاتالدكتوراه

تدوير/ االمتيازاتالماجستت القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصالحقوقسبهان عبدالرزاق قاصد محمود68

تدوير/ االمتيازاتالماجستت القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصالحقوقشاهه احمد مطلوب سليمان69

تدوير/ االمتيازاتالماجستت القانون العامالقانون العامالقانون العامالحقوقهدى داود سالم خالد70

تدوير/ االمتيازاتدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمالاالدارة واالقتصادمرسة عامر حميد احمد71

تدوير/ االمتيازاتدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمالاالدارة واالقتصادسيف نزار يونس خليل72

تدوير/ االمتيازاتماجستت ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمالاالدارة واالقتصادرساب طالل عزيز مصطفن73

ن74 تدوير/ االمتيازاتماجستت ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمالاالدارة واالقتصادصبحي عادل خليل حسي 

ادارة صناعيةادارة صناعيةاالدارة واالقتصادكمال نجم الدين محمدعلي عبدهللا75
ادارة االنتاج 

والعمليات
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

ن صالح76 ادارة صناعيةادارة صناعيةاالدارة واالقتصادمؤيد عبيد حسي 
ادارة االنتاج 

والعمليات
تدوير/ االمتيازاتماجستت 

تدوير/ االمتيازاتماجستت اقتصاداقتصاداقتصاداالدارة واالقتصادعالء طالب وهب محمديونس77

تدوير/ االمتيازاتماجستت محاسبةمحاسبةمحاسبةاالدارة واالقتصادنجالء سعدون احمد حياوي78

االدارة واالقتصادتقوى سعد رشيد محمد79
علوم مالية 

ومرصفية
تدوير/ االمتيازاتدبلوم عالعلوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفية

ن احمد80 االدارة واالقتصادعطيه خلف حسي 
علوم مالية 

ومرصفية
تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفية

االدارة واالقتصاداحمد عبد سالم محمد81
علوم مالية 

ومرصفية
تدوير/ االمتيازاتماجستت علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفية

االدارة واالقتصادمحمد سليمان ايوب سليمان82
نظم معلومات 

ادارية
تدوير/ االمتيازاتماجستت نظم معلومات اداريةنظم معلومات ادارية

طب االسنانايمان صالح ذياب شهاب83

قسم التقويم 

واالطفال وطب 

ي
 
االسنان الوقان

بكالوريوس طب 

وجراحة الفم 

واالسنان

تدوير/ االمتيازاتماجستت تقويم االسنان

طب االسنانريم ثامر مصلح محمد84

قسم التقويم 

واالطفال وطب 

ي
 
االسنان الوقان

بكالوريوس طب 

وجراحة الفم 

واالسنان

تدوير/ االمتيازاتماجستت تقويم االسنان
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ن عزو85 طب االسنانرعد محمود حسي 
علوم طب 

االسنان االساسية
تدوير/ االمتيازاتماجستت ادوية الفم واالسنانبكالوريوس صيدلة

يعةالعلوم اإلسالميةشيماء هاشم محمد شهاب86 تدوير/ االمتيازاتماجستت الفقه وأصولهالعلوم اإلسالميةالرسر

يعةالعلوم اإلسالميةانفال محمد يونس جاسم87 تدوير/ االمتيازاتماجستت الفقه وأصولهالعلوم اإلسالميةالرسر

العلوم اإلسالميةاحمد محمد عبد عكلة88
العقيدة والفكر 

اإلسالمي
تدوير/ االمتيازاتماجستت أصول الدينالعلوم اإلسالمية

العلوم اإلسالميةرؤى محسن محمد خرصن89
العقيدة والفكر 

اإلسالمي
تدوير/ االمتيازاتماجستت أصول الدينالعلوم اإلسالمية

جمةاالدابزينب صباح عبدالقادر حسن90 جمةالتر جمةالتر ذوي الشهداءماجستت التر

 علي91
ن ذوي الشهداءماجستت االدباللغة العربيةاللغة العربيةاالدابشاكر محمود حسي 

الدين سعيد عبدالرحمن92 يماجستت االدباللغة العربيةاللغة العربيةاالدابنىه خت  الحشد الشعنر

ذوي الشهداءماجستت اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةاالداباسيا محمد حسن عطاهللا93

يماجستت اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةاالدابرضوان عبد الحميد يونس سلطان94 الحشد الشعنر

ذوي الشهداءماجستت التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خاالدابوعد عاصي رمضان عبد هللا95

يماجستت التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خاالدابمحمد رمضان زيدان محمد96 الحشد الشعنر

ذوي الشهداءدكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خاالدابعلي سالم عبد هللا مصطفن97

ذوي الشهداءماجستت التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خاالدابعمر احمد عابد عبود98

يماجستت التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خاالدابهيام صالح الدين سالم احمد99 الحشد الشعنر

ذوي الشهداءماجستت علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماعاالداببلقيس احمد موىس علي100

يماجستت علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماعاالدابهاشم شاكر ابراهيم خلف101 الحشد الشعنر


