


ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ن ف 2022-2021اسماء المقبولي 

قناة القبولالشهادةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةاالسمت

القبول العامماجستي اثار اسالميةاثاراالثار االثارعبدالعزيز رياض عبدالعزيز محمد1

القبول العامماجستي اثار اسالميةاثاراالثار االثاروسن علي يونس سعيد2

النفقة الخاصةماجستي اثار اسالميةاثاراالثار االثارفراس فؤادالدين ظاهر حمد3

النفقة الخاصةماجستي اثار اسالميةاثاراالثار االثارورده يونس محمود داؤد4

رينماجستي اثار اسالميةاثاراالثار االثارفاضل صالح فاضل عيىس5 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي اثار اسالميةاثاراالثار االثاراحمد علي صالح محمد6

القبول العامدكتوراهاثار قديمةاثاراالثار االثارعمر قاسم خليل رجب7

القبول العامدكتوراهاثار قديمةاثاراالثار االثاروصال فيصل حمادي نارص8

النفقة الخاصةدكتوراهاثار قديمةاثاراالثار االثارمالك صابر علي مخلف9

القبول العامماجستي اثار قديمةاثاراالثار االثارشهد محمد جاسم محمد10

القبول العامماجستي اثار قديمةاثاراالثار االثارمعاذ عادي احمد عبد11

النفقة الخاصةماجستي اثار قديمةاثاراالثار االثارفاتن ماشاء هللا حامد عبدهللا12

القبول العامماجستي حضارة قديمةحضارةالحضارة االثارعلي عبدالرحيم عبدالكريم مصطفن13

القبول العامماجستي حضارة قديمةحضارةالحضارة االثارمحمد ذياب ابراهيم احمد14

ن15 النفقة الخاصةماجستي حضارة قديمةحضارةالحضارة االثارزياد نظي  خلف حسي 

رينماجستي حضارة قديمةحضارةالحضارة االثارعبدالمنعم عبدهللا حسن صالح16 امتيازات تعويض متضن

ن17 القبول العامماجستي الكتابات المسماريةاللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثاردعاء موفق احمد حسي 

القبول العامماجستي الكتابات المسماريةاللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثارصابرين خلف صالل محمد18

النفقة الخاصةماجستي الكتابات المسماريةاللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثارمحمود عبدهللا فتحي ججو19

رينماجستي الكتابات المسماريةاللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثارعيىس زيدان خلف نجم20 امتيازات تعويض متضن

اللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثاراسامة محمد خورشيد فتح هللا21
كتابات مسمارية ودراسة 

مقارنة
القبول العامدكتوراه

ي جاسم محمد22
ن عبد الغنن اللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثارحني 

كتابات مسمارية ودراسة 

مقارنة
القبول العامدكتوراه

اللغات العراقية القديمةاللغات العراقية القديمة االثارمحمد احمد محمد خلف23
كتابات مسمارية ودراسة 

مقارنة
ريندكتوراه امتيازات تعويض متضن

ن24 القبول العامدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابارشد سالم شيت حسي 

القبول العامدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابعدي صالح عبدهللا احمد25

ن داود26 القبول العامدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابفاضل اكرم ياسي 

النفقة الخاصةدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابفائز فتح هللا عبد الوهاب محمود27

ريندكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابنزهان محمد حسن عطا هللا28 امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االداباحمد محمود طه صالح29

القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابثائر ناهض حميدي صالح30

ن بشي  سيدوش31 القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابمحمد تحسي 
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ي عبدالوهاب جمعه محمد32
النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابعبدالغنن

النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابنور  الدين محمد فاضل جاسم33

رينماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابيعقوب سليمان احمد مصطفن34 امتيازات تعويض متضن

ماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابكرم محمد احمد بيجو35
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابسعدهللا جارهللا يونس مراد36

تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ االدابعلي محمود محمد خلف37

القبول العامدكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االداباحمد غانم اسماعيل سعيد38

القبول العامدكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابخالص خليفة صالح صير39

ن محمد40 القبول العامدكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابكريم سالم حسي 

ريندكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابيوسف محمد مصطفن جوجان41 امتيازات تعويض متضن

ف عبدهللا فرحان احمد42 دكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االداباشر
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

تدوير/ امتيازاتدكتوراهالتاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابكمال عاشور خضن محمد43

القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االداباحمد عبد الجبار جاسم محمد44

القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابجميلة اسود علي هويت45

القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابوصال محمد حسن محمد46

النفقة الخاصةماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابحسن مرعي حسن خضن47

النفقة الخاصةماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابحميد احمد مدبغ عصمان48

رينماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابعلي حافظ غزال ادعيجل49 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابعادل محمد سعود حمدان50

تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ االدابياش عبدهللا احمد دوار51

جمة االداباحمد هاشم محمد احمد52 القبول العامماجستي ترجمةترجمةالير

جمة االدابسارة صباح حنا ميخا53 القبول العامماجستي ترجمةترجمةالير

جمة االدابظفر عاصم سليمان يحن 54 القبول العامماجستي ترجمةترجمةالير

جمة االداباشاء عبداالمي  محمد سعيد نجم55 النفقة الخاصةماجستي ترجمةترجمةالير

جمة االدابماوى سالم عبد سعيد56 النفقة الخاصةماجستي ترجمةترجمةالير

جمة االدابانعام فتحي عبدهللا موس57 رينماجستي ترجمةترجمةالير امتيازات تعويض متضن

جمة االدابجاسم زينل حسن احمد58 امتيازات ذوي الشهداءماجستي ترجمةترجمةالير

ن59 جمة االدابنجم احمد عبدهللا شاهي  تدوير/ امتيازاتماجستي ترجمةترجمةالير

جمة االداباسامة مصباح محمود داؤد60 جمةترجمةالير القبول العامدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابساره سعد احمد محمود61 جمةترجمةالير القبول العامدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابصبا جاسم محمد حسن62 جمةترجمةالير القبول العامدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابانوار عبد الوهاب جاسم63 جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير
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جمة االداباياد طه محمود محمد64 جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

ن فيصل زرزور65 ن امي  جمة االدابتحسي  جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابجمان عدنان حسن عبد الرحمن66 جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابعمار احمد محمود عبد الرزاق67 جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

ن حنا شابا68 جمة االدابفارتي  جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابمحمود ابراهيم حمدان فاضل69 جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابمحمود احمد محمود عبد الرزاق70 جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

ن71 جمة االدابهيفاء قادر جرجيس حسي  جمةترجمةالير النفقة الخاصةدكتوراهعلم اللغة والير

جمة االدابسفيان حاتم نجم عبو72 جمةترجمةالير ريندكتوراهعلم اللغة والير امتيازات تعويض متضن

ية االداباشاء صبحي عبد الرحمن شكر73 ن يةاللغة االنكلي  ن ياللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي االدب االنكلي 

ية االدابمريم عبدالوهاب توفيق عبدالعزيز74 ن يةاللغة االنكلي  ن ياللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي االدب االنكلي 

ية االدابفهد جاسم محمد عبيد75 ن يةاللغة االنكلي  ن ياللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةماجستي االدب االنكلي 

ية االدابفيدان صالح الدين قاسم خالد76 ن يةاللغة االنكلي  ن ياللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةماجستي االدب االنكلي 

ية االدابمروه قاسم محمد صادق عبد القادر77 ن يةاللغة االنكلي  ن ياللغة االنكلي  ن رينماجستي االدب االنكلي  امتيازات تعويض متضن

ية االدابصفاء رعد قاسم الياس78 ن يةاللغة االنكلي  ن ياللغة االنكلي  ن ماجستي االدب االنكلي 
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

ية االدابايمان غانم شعبان احمد79 ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ية االدابسهيل احمد محمدنوري محمود80 ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ن مصطفن81 ية االدابدنيا علي حسي  ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ية االدابسعد باسم ذنون يونس82 ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ية االدابسناء صبيح عثمان خضن83 ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ية االدابذكرى سالم قاسم احمد84 ن يةاللغة االنكلي  ن ريندكتوراهاللغةاللغة االنكلي  امتيازات تعويض متضن

ية االدابخليل صالح خليف عبد85 ن يةاللغة االنكلي  ن تدوير/ امتيازاتدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ية االدابطه طه محمود ياس86 ن يةاللغة االنكلي  ن تدوير/ امتيازاتدكتوراهاللغةاللغة االنكلي 

ن جمال جالل87 ية االداباصيل تحسي  ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي اللغةاللغة االنكلي 

ية االدابريم ابراهيم محمد عطاهلل88 ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي اللغةاللغة االنكلي 

ن احمادي89 ية االدابعبدالجبار خلف حسي  ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة االنكلي 

ن محمد90 ية االدابنور الهدى علي حسي  ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة االنكلي 

ن91 ية االدابحسن احمد صباح حسي  ن يةاللغة االنكلي  ن رينماجستي اللغةاللغة االنكلي  امتيازات تعويض متضن

ية االدابرشا محمد شهيد خلف92 ن يةاللغة االنكلي  ن تدوير/ امتيازاتماجستي اللغةاللغة االنكلي 

ية االدابنجوى احمد ابراهيم مرعي93 ن يةاللغة االنكلي  ن تدوير/ امتيازاتماجستي اللغةاللغة االنكلي 

القبول العامدكتوراهاالدباللغة العربيةاللغة العربية االداباحمد عبد خليل ابراهيم94

القبول العامدكتوراهاالدباللغة العربيةاللغة العربية االدابهدى محمد محمود محمد العبيدي95
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القبول العامدكتوراهاالدباللغة العربيةاللغة العربية االدابواثق شاكر ذنون يونس96

ن محمد97 القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابرحمه حسن حسي 

القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابشيماء فاضل جاسم محمد98

 علي خضي 99
ن القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابغفران حسي 

النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابابتهال محسن احمد علي100

النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابعادل ذنون عيدان علي101

 علي102
ن النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابمحمد رمضان حسي 

النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابنشوة خليل ابراهيم دبو103

النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابنوره احمد ابراهيم الخميس104

رينماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابزكريا احمد خليل علي105 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية االدابمهدي صالح اسماعيل خضي 106

القبول العامدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االداباكرم محمد طعمه اسماعيل107

القبول العامدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابجعفر محمد خلف عواد108

القبول العامدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابمحمد جاسم محمد خلف109

ن110 ى جاسم محمد علي حسي 
النفقة الخاصةدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االداببشر

ن111 النفقة الخاصةدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابياش جميل طه حسي 

ريندكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابمحمد يحن  علي عبدهللا112 امتيازات تعويض متضن

دكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابيونس عبدهللا محمد طه113
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

تدوير/ امتيازاتدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية االداباالء سامي حمادي داوود114

القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االداباحمد مزهر قيصون نتيش115

القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابخليل حسن خليل ابراهيم116

القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابمحمد فخري احمد سليمان117

النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابايمان يونس صابر عبدالكريم118

النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابرائد عباس وهب علي119

النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابرياض احمد جاسم محمد120

ماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية االدابمينا رغيد خليل يوسف121
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

القبول العامماجستي اللغة واالدب الفرنىسياللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية االدابشاناز اسماعيل يوسف حبيب122

القبول العامماجستي اللغة واالدب الفرنىسياللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية االدابشفاء احمد مصطفن عبدهللا123

النفقة الخاصةماجستي اللغة واالدب الفرنىسياللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية االدابجسام راكان محمد عبدهللا124

النفقة الخاصةماجستي اللغة واالدب الفرنىسياللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية االدابشهد رائد تركي عبدالكاظم125

رينماجستي اللغة واالدب الفرنىسياللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية االدابسوزان طلعت فائق مصطفن126 امتيازات تعويض متضن

القبول العامدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابرؤى ذنون زينو ذنون127
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القبول العامدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابسعد حيدر محمد رضا128

ي جاسم محمد129
القبول العامدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابعلي عبدالغنن

القبول العامدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابمحمد فواز الياس ظاهر130

القبول العامدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابمروان ابراهيم محمود طه131

النفقة الخاصةدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابشاء ضياء الدين عبدالكريم حمادي132

النفقة الخاصةدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابعلياء ضياء الدين عبدالكريم حمادي133

النفقة الخاصةدبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابمنن محمود جاسم خلف134

ريندبلوم عالبناء السالمبناء السالمعلم االجتماع االدابمحمود احمد طه محمد135 امتيازات تعويض متضن

القبول العامدكتوراهعلم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابداليا طارق عبدالفتاح يوسف136

القبول العامدكتوراهعلم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابريم عبدالوهاب اسماعيل محمد137

ي138 زنحر القبول العامدكتوراهعلم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابسعد بكر غريب الير

القبول العامدكتوراهعلم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابهناء جاسم محمد عبد هللا139

 علي140
ن ريندكتوراهعلم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابعلي كاظم حسي  امتيازات تعويض متضن

ن141 القبول العامماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابخالد عثمان محمد حسي 

 علي142
ن القبول العامماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابرويده محسن حسي 

القبول العامماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابشيماء اسعد مجيد سعيد143

القبول العامماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابيعقوب حسن ولي احمد144

النفقة الخاصةماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابابراهيم حامد دواس حمد145

ن عبيد146 النفقة الخاصةماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االداببشي  علي حسي 

ي يوسف سليمان147 رينماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االدابسعيد ححر امتيازات تعويض متضن

ن محمد حمود148 تدوير/ امتيازاتماجستي علم االجتماععلم االجتماععلم االجتماع االداباحمد حسي 

القبول العامماجستي معلومات ومكتباتمعلومات ومكتباتمعلومات ومكتبات االداباروى سالم عبد سعيد149

القبول العامماجستي معلومات ومكتباتمعلومات ومكتباتمعلومات ومكتبات االدابعمر خليل داود مصطفن150

القبول العامماجستي معلومات ومكتباتمعلومات ومكتباتمعلومات ومكتبات االدابهبه صباح محمود سلطان151

النفقة الخاصةماجستي معلومات ومكتباتمعلومات ومكتباتمعلومات ومكتبات االدابرنا غانم اسماعيل محمد152

القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادامنة جعفر محمد قاسم153

القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصاددعاء ميش حميد حمدان154

ي رمضان اسود155
ن
القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصاددالل هان

القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادرسل ممتاز شاكر محمود156

القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادضياء خميس احمد صالح157

القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادنور رعد فخر الدين محمد شيت158

القبول العامدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادهشام عطيه محمد عبدهللا159
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ائيل160 ى عبد القادر عبد هللا جير النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادبشر

ن161 ن احمد حسن حسي  النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادحسي 

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادرياض باقر احمد علو162

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادسالم محمد ذنون يونس163

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادسعد حسن صالح ثالب164

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادعبدالسالم زبنو محمد زين العابدين165

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادفارس عبد الكريم خلف عبدوش166

ي محمد ظاهر عزيز167
ر
النفقة الخاصةدبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادهوار صدف

ريندبلوم عالادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادسيف موفق سعدهللا ايوب168 امتيازات تعويض متضن

ن169 القبول العامدكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادحال فازع داغر امي 

القبول العامدكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادصهيب عبدالرحمن طعمة هجيج170

القبول العامدكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادطارق عزيز كردي حمود171

النفقة الخاصةدكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادزكريا علي مهدي علي172

النفقة الخاصةدكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادعلي محمد عبد عضيب173

ريندكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادسيف خلف عطاهللا احمد174 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتدكتوراهادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصاددينا عزيز محمد احمد175

القبول العامماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصاداحمد خالد خليل علي176

القبول العامماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصاداحمد صبحي احمد عبدوش177

القبول العامماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادسارية دلهم احمد يحن 178

القبول العامماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادعمر شمو حيدر بشار179

 سعيد احمد محمد علي180
القبول العامماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادلبنن

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصاداحمد وليد طالل حمد181

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادامل دحام نجم جاسم182

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادبشار نبيل حمدون محمود183

ن184 النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادجعفر خانو بابا حسي 

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادشى سعد الدين احمد محمود185

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادصالح عويد شبيب عبداللطيف186

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادمحمد سالم سلطان حسو187

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادنور دريد محمدبشي  يحن 188

النفقة الخاصةماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادياش سبهان جاسم محمد189

رينماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادعفاف احمد مجيد عزاوي190 امتيازات تعويض متضن

ماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادعمر احمد خلف حسن191
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة
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تدوير/ امتيازاتماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادزهراء فارس يونس عبد الرحمن192

تدوير/ امتيازاتماجستي ادارة االعمالادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادوفاء سعد عمر نوري193

القبول العامدبلوم عالادارة مستشفياتادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادصهباء عبدهللا فتحي داؤد194

القبول العامدبلوم عالادارة مستشفياتادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادعبدالملك عبداللطيف محمد خضن195

يف196 القبول العامدبلوم عالادارة مستشفياتادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادوهج وميض محمد مولود شر

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة مستشفياتادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادحاتم احمد شهيد حسن197

ي محمد علي198
النفقة الخاصةدبلوم عالادارة مستشفياتادارة االعمالادارة االعمال االدارة واالقتصادمحمد تفر

القبول العامماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادرغد نزار يونس صالح199

القبول العامماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادريم مرعي خليل حامد200

القبول العامماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادمصطفن اياد ابراهيم مصطفن201

القبول العامماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادنور مظفر صالح ظاهر202

النفقة الخاصةماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادسارية نظام شكر محمود203

النفقة الخاصةماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادليث علي محمود عاشق204

النفقة الخاصةماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادميش عيىس هادي داود205

ان سحاب206 النفقة الخاصةماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادميسم عبدهللا غير

رينماجستي ادارة تسويقادارة تسويقادارة تسويق االدارة واالقتصادياش حسن حيدر محمد207 امتيازات تعويض متضن

القبول العامدكتوراهادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصاداحمد طالل احمد محمد208

ن209 ي حسي  القبول العامدكتوراهادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادراقيه جواد ناجر

ن210 القبول العامدكتوراهادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادلمياء محمد جاسم مال حسي 

النفقة الخاصةدكتوراهادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادامي  جواد كاظم محمد211

القبول العامماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادرامي ياش نوفل يحن 212

القبول العامماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادسعد سمي  علي بشي 213

القبول العامماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادشهد اياد طلب سعدهللا214

القبول العامماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادمحسن علي محمد حسن215

النفقة الخاصةماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادعبدالهادي احمد حمود داود216

النفقة الخاصةماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصاديونس محمود احمد جاسم217

رينماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادعبد السالم عباس عبدهللا احمد218 امتيازات تعويض متضن

ن علوش219 تدوير/ امتيازاتماجستي ادارة االنتاج والعملياتاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادراغب محمود حسي 

القبول العامدبلوم عالادارة الجودةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادعلي عباس محمد قاسم220

القبول العامدبلوم عالادارة الجودةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادوجدي محمد خليل ابراهيم221

دبلوم عالادارة الجودةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادياش هادي عزيز كاظم222

القبول العام   مرشح االمانة 

ي حال 
ن
العامة عل نفقته الخاصة ف

قبوله بسبب العمر

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة الجودةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادسلوان سمي  موس حمزة223



ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ن ف 2022-2021اسماء المقبولي 

النفقة الخاصةدبلوم عالادارة الجودةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادعقيل امي  صادق باقر224

ي خلف225
ر
ف النفقة الخاصةدبلوم عالادارة الجودةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادمهند محمود شر

القبول العامدبلوم عالاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادعمر عطا هللا عبد القادر محمود226

النفقة الخاصةدبلوم عالاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصاداوس طارق ابراهيم عبدهللا227

ن شهاب احمد228 النفقة الخاصةدبلوم عالاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادزينب ياسي 

النفقة الخاصةدبلوم عالاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادمصطفن محمد نجيب عبد هللا محمد229

النفقة الخاصةدبلوم عالاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادناظم رمضان سلطان سليمان230

النفقة الخاصةدبلوم عالاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعيةاالدارة الصناعية االدارة واالقتصادنور سعد محمود حامد231

ن232 القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداحمد حمه محي الدين حسي 

ن233 القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادبيار محمد احمد حسي 

ان انور محمد طاهر علي234 القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادبي 

القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادخالد ارحيل شهاب حميد235

القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادسامي جميل يونس بالل236

القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادسناء شامل محمد صالح237

القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادقحطان ذياب سلمان صالح238

القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادمحسن حسن محمد عظيم239

القبول العامدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادمحمد ذنون عيدان علي240

النفقة الخاصةدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادشهاب احمد محمد اسماعيل241

ريندكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادغزوان سالم عطيه احمد242 امتيازات تعويض متضن

امتيازات ذوي شهداء الحشددكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادحسيب نايل عبدهللا عبدالرحيم243

تدوير/ امتيازاتدكتوراهاقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادنشوان عبدالعزيز سعيد عزاوي244

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداحمد عبدالستار يونس عبدالغفور245

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداحمد محمد رجر الشىط246

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداحمد مشعل عبد سليمان247

ن248 القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادحارث مثنن محمد امي 

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادزينب وسام سامي طه249

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادشدار محمد حيدر الياس250

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادصفا فيصل سعيد علي251

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادعارف كطيان مطر غريب252

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادعلي سطم سلطان شهاب253

القبول العامماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاديونس عامر سالم خليل254

النفقة الخاصةماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداحمد منهل عبدالجبار سعيد255



ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ن ف 2022-2021اسماء المقبولي 

ن ذنون256 ن محمد عبد المعي  النفقة الخاصةماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادحسي 

ن257 ي محمود امي 
النفقة الخاصةماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادعذراء عبدالغنن

ن258 النفقة الخاصةماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادغنام عبداللطيف وهب حسي 

النفقة الخاصةماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادهاجر باسل محمدصالح احمد259

رينماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادمها فاضل عباس صحن260 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادانس فتحي حمداوي عبدهللا261

تدوير/ امتيازاتماجستي اقتصاداقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادمهدي محمد ابراهيم اسماعيل262

اقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداروى محمود قاسم محمد263
تقييم مشاري    ع ودراسات 

الجدوى
القبول العامدبلوم عال

ق بشي  احمد محمود264 اقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصاداستير
تقييم مشاري    ع ودراسات 

الجدوى
القبول العامدبلوم عال

اقتصاداالقتصاد االدارة واالقتصادعال سعد احمد عبدهللا265
تقييم مشاري    ع ودراسات 

الجدوى
النفقة الخاصةدبلوم عال

القبول العامدبلوم عالتدقيق ومراجعة حساباتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصاداحمد ويس محمد طه266

القبول العامدبلوم عالتدقيق ومراجعة حساباتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادداليا خالد حميد علي267

القبول العامدبلوم عالتدقيق ومراجعة حساباتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادرفل غازي محمود سعيد268

القبول العامدبلوم عالتدقيق ومراجعة حساباتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادعباس فاضل خي  الدين عساف269

القبول العامدبلوم عالتدقيق ومراجعة حساباتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادهبة نجم عبد حسن270

ن271 النفقة الخاصةدبلوم عالتدقيق ومراجعة حساباتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادرحمة فارس عمر امي 

القبول العامدكتوراهمحاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادمهند حازم علي احمد272

ريندكتوراهمحاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادزينه عبدالستار جير جاسم273 امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادانطونيال خليل ابراهيم بهنا م274

القبول العامماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادريم عامر صبيح دا ود275

القبول العامماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادسىه يونس علي حسن276

القبول العامماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادعلي سعد غازي عبود277

القبول العامماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادفيان اكرم اسماعيل كجل278

النفقة الخاصةماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصاداحمد رمضان محمد صالح279

 علي280
ن النفقة الخاصةماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصاداية طه حسي 

النفقة الخاصةماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادرشا عامر صبيح داود281

النفقة الخاصةماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادرؤى موفق محمود اسماعيل282

النفقة الخاصةماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادعمر احمد صالح عبدهللا283

رينماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادمحمد ادريس عثمان علي284 امتيازات تعويض متضن

ماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادعلي باسل محمود حميد285

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

تدوير/ امتيازاتماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادسارة خضي  عبدهللا حمد286

تدوير/ امتيازاتماجستي محاسبةالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادفاديه سلطان داؤد محمد287



ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
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القبول العامدبلوم عالمحاسبة حكومية وموازناتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصاداسامه سالم شاكر محمود288

ن289 النفقة الخاصةدبلوم عالمحاسبة حكومية وموازناتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادشي غانم حسن حسي 

ي290
 
النفقة الخاصةدبلوم عالمحاسبة حكومية وموازناتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادشهاب احمد عليوي حمد الطان

النفقة الخاصةدبلوم عالمحاسبة حكومية وموازناتالمحاسبةالمحاسبة االدارة واالقتصادصالح موفق صالح عاشور291

القبول العامدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصاداروى بسام عبد الجبار اسماعيل292

القبول العامدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادازاد خضن مشكو عمر293

القبول العامدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادافراح راكان محمد يونس294

القبول العامدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادرحمة سليمان داؤد سليمان295

القبول العامدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادفالح حسن جاسم محمد296

القبول العامدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادنور حازم فتح هللا سلطان297

النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادرواء شاكر محمود رمضان298

النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادسالم محمد عكيل حميد299

النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادشيماء عبد عباس يونس300

ي301
 
القبول العامماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادرحمة شمىسي عماش الطان

ن محمد302 القبول العامماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادزينب علي حسي 

القبول العامماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادزينة مؤيد سالم يحن 303

ن304 القبول العامماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادسارة صباح مالو حسي 

القبول العامماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادعلي باسل عبد الكريم عبد العزيز305

القبول العامماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصاديوسف ثامر عزيز حامد306

النفقة الخاصةماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصاددعاء زياد محمد يحن 307

ن احمد حسن308 النفقة الخاصةماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادسعد حسي 

النفقة الخاصةماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادعزيز موسو خديده خلف309

رينماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادمحمد محمود طه داؤد310 امتيازات تعويض متضن

ماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادطه ابراهيم علي عبدالهادي311
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

تدوير/ امتيازاتماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادمحمد احمد ابراهيم عيىس312

ي صالح عبدالقادر313 تدوير/ امتيازاتماجستي علوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفيةعلوم مالية ومضفية االدارة واالقتصادموس خي 

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصاداسماء ادريس شحاذه جمعة314
تكنولوجيا معلومات 

االعمال
القبول العامدبلوم عال

ن فواز عبد السالم عبد الواحد315 نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادياسمي 
تكنولوجيا معلومات 

االعمال
القبول العامدبلوم عال

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادمحمود وعد هللا عبد القادر محمد316
تكنولوجيا معلومات 

االعمال
النفقة الخاصةدبلوم عال

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادوسام طالل محمد عبدالرحمن317
تكنولوجيا معلومات 

االعمال
النفقة الخاصةدبلوم عال

القبول العامماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصاددالل فتحي صالح مشلب318

القبول العامماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادسعدهللا محمد رمضان علي319
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ن
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ن فوزي320 القبول العامماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادشهد رائد جميل حسي 

ن عبدهللا احمد321 القبول العامماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادعلي حسي 

النفقة الخاصةماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصاداحمد عبدهللا محمد عبوش322

النفقة الخاصةماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادعبدالكريم حامد دبيسان لبح323

رينماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادرسل مثنن عبد عماش324 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادعلي زهي  علي احمد325

تدوير/ امتيازاتماجستي نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية االدارة واالقتصادعمر خطاب عمر حمودي326

بية االساسيةازهر جمعة يونس خضن327 القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

 بشي  خضي  سلمان328
بية االساسيةمصطفن القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية االساسيةزينب ليث قحطان ايوب329 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية االساسيةمحمود حسن محمد رضوان330 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية االساسيةسجاد قحطان عبد االمي  فرحان331 رينماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةاحمد محمد خضي  سلمان332 ماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية االساسيةاحمد بشي  احمد ادهام333 تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية االساسيةانور ابراهيم خليل برو334 القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية االساسيةعبدهللا فتحي علي عبدالرحمن335 القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية االساسيةسعد مصطفن ساعد عبد336 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

ي منصور337 بية االساسيةايمن عماد ناجر ماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية االساسيةاحمد خليل ابراهيم عبيد338  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامدكتوراه

بية االساسيةعمر عكلة سليمان علي339  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامدكتوراه

بية االساسيةنبا غازي فيصل عبدالعالي340  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةدكتوراه

بية االساسيةمحمد يونس داؤد عبدالكريم341  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
ريندكتوراه امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةمحمود عبدالعالي صالح محمد342  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
دكتوراه

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية االساسيةمحمود شاكر محمود جاسم343  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
تدوير/ امتيازاتدكتوراه

بية االساسيةصالح ضياء الدين عبد هللا سليمان344  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية االساسيةمروان سلمان محمد علي حسن345  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية االساسيةنوفل رياض عبدالقادر هجر346  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

بية االساسيةيحن  نوزت يحن  عبدهللا347  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

ن348 بية االساسيةسيف سعد علي حسي   الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
رينماجستي  امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةسعود وعدهللا محمد علي ابراهيم349 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
القبول العامماجستي 

بية االساسيةليث جمال خلف مهدي350 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
القبول العامماجستي 

بية االساسيةدالل فاضل ادريس اسماعيل351 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
النفقة الخاصةماجستي 
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بية االساسيةميس حمزة علي مصطفن352 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
النفقة الخاصةماجستي 

بية االساسيةنورا رائد داود محمود353 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
النفقة الخاصةماجستي 

بية االساسيةيونس محمد يونس عبدهللا354 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
رينماجستي  امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةجاسم محمد خضي  سلمان355 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
ماجستي 

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

بية االساسيةانفال عارف علي جاسم356 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
تدوير/ امتيازاتماجستي 

بية االساسيةرنا سعدي طه محمود357 بية الخاصة الير طرائق تدريسالير
طرائق تدريس التعليم 

االساسي
تدوير/ امتيازاتماجستي 

بية االساسيةاري    ج اكرم عبد علي358 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
القبول العامماجستي 

بية االساسيةطيبه عدنان عبد هللا يونس359 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
القبول العامماجستي 

بية االساسيةسارة حسن صالح حمد360 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
النفقة الخاصةماجستي 

ن361 بية االساسيةرنا مؤيد ابراهيم ياسي  ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
رينماجستي  امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةرحاب عبدالستار شكر محمود362 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
ماجستي 

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

ن محمد363 بية االساسيةزينه غانم حسي  ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
تدوير/ امتيازاتماجستي 

بية االساسيةفاطمه عادل عبدهللا حسن364 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن اللغة االنكلي 
ية  ن علم اللغة واللغة االنكلي 

كلغة اجنبية
تدوير/ امتيازاتماجستي 

ار جاسم محمد365 بية االساسيةبالل رصن القبول العامدكتوراهاالدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية االساسيةعمر عادل حامد ذنون366 القبول العامدكتوراهاالدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية االساسيةبكر سمي  يحن  محمود367 القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير

ن احمد محمود368 بية االساسيةشاء حسي  القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية االساسيةايمان يحن  قاسم يحن 369 النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية االساسيةرائد خضن صالح احمد370 النفقة الخاصةماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية االساسيةخالد خميس سعيد مصطفن371 رينماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةبيداء محمد عزيز ميكائيل372 بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية االساسيةمحمود غانم محمود عبد وهب373 بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

ان توفيق374 بية االساسيةرود رائد حي  بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير النفقة الخاصةماجستي علم النفس الير

بية االساسيةنور ياش زكي بشي 375 بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير النفقة الخاصةماجستي علم النفس الير

 صالح علي376
ن بية االساسيةهبة حسي  بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير النفقة الخاصةماجستي علم النفس الير

بية االساسيةعبي  عبد الجواد احمد محمود377 بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير رينماجستي علم النفس الير امتيازات تعويض متضن

بية االساسيةسهام يونس احمد محل378 بويرياض االطفال الير بويعلم النفس الير تدوير/ امتيازاتماجستي علم النفس الير

بية االساسيةاسماء عبدالغفور احمد عيىس379 القبول العامماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير

بية االساسيةشهد طالل حامد سعيد380 القبول العامماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير

بية االساسيةعامر لقمان عبد خليل381 النفقة الخاصةماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير

بية االساسيةعبي  علي احمد فياض382 النفقة الخاصةماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير

بية االساسيةبشار محمد عبد عكله383 رينماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير امتيازات تعويض متضن
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ن معيد384 بية االساسيةثامر عبدالواحد حسي  تدوير/ امتيازاتماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير

بية االساسيةمحمد احمد حامد محمود385 تدوير/ امتيازاتماجستي تربية اسالميةتربية اسالميةعلوم اسالمية الير

بية البدنية وعلوم الرياضةمحمد عبدالجبار يحن  مصطفن386  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
القبول العامدكتوراهاالدارة والتنظيماالدارة والتنظيم

ن فتحي داوؤد387 بية البدنية وعلوم الرياضةصبا ياسي   الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
النفقة الخاصةدكتوراهاالدارة والتنظيماالدارة والتنظيم

بية البدنية وعلوم الرياضةمحمد يقضان صالح احمد388  الير
بية البدنية وعلوم   الير

يالرياضة
يالتدريب الرياضن

القبول العامدكتوراهالتدريب الرياضن

بية البدنية وعلوم الرياضةنبهان فازع ابراهيم رمضان389  الير
بية البدنية وعلوم   الير

يالرياضة
يالتدريب الرياضن

ريندكتوراهالتدريب الرياضن امتيازات تعويض متضن

بية البدنية وعلوم الرياضةاحمد مشعان عبدالمجيد عبدالحميد390  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية البدنية وعلوم الرياضةستيفن نهاد يلدا حنا391  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية البدنية وعلوم الرياضةمؤمن محمد خليل محمد392  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية البدنية وعلوم الرياضةخليل ابراهيم عبودي محمد393  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

بية البدنية وعلوم الرياضةغانم هيثم غانم محمد394  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

ن395 بية البدنية وعلوم الرياضةمثنن عبدالكريم محمديونس ياسي   الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

ن مصطفن جارهللا مصطفن396 بية البدنية وعلوم الرياضةمعير  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

بية البدنية وعلوم الرياضةعماد سالم ابراهيم علي397  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
رينماجستي  امتيازات تعويض متضن

بية البدنية وعلوم الرياضةاالء فائق عبد عمر398  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
تدوير/ امتيازاتماجستي 

يف399 ن شر بية البدنية وعلوم الرياضةمرثد راجح محمدامي   الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
تدوير/ امتيازاتماجستي 

بية البدنية وعلوم الرياضةعلي قتيبه يونس جاسم400  الير
بية البدنية وعلوم   الير

القبول العامدكتوراهالتعلم الحركيالتعلم الحركيالرياضة

بية البدنية وعلوم الرياضةزكريا يحن  ايوب غائب401  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
القبول العامدكتوراهبايوميكانيكبايوميكانيك

بية البدنية وعلوم الرياضةرعد محمد زكي عطاهلل عمر402  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
ريندكتوراهبايوميكانيكبايوميكانيك امتيازات تعويض متضن

بية البدنية وعلوم الرياضةيحن  عائد يحن  مرعي403  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
دكتوراهبايوميكانيكبايوميكانيك

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية البدنية وعلوم الرياضةرفقة مؤيد سعيد احمد404  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
القبول العامدكتوراهطرائق التدريسطرائق التدريس

بية البدنية وعلوم الرياضةاحمد قاسم محمد صادق عبد القادر405  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
ريندكتوراهطرائق التدريسطرائق التدريس امتيازات تعويض متضن

بية البدنية وعلوم الرياضةصالح محمود حسن عواد406  الير
بية البدنية وعلوم   الير

يالرياضة
يعلم النفس الرياضن

القبول العامدكتوراهعلم النفس الرياضن

بية البدنية وعلوم الرياضةنشوان محمد شيت حامد محمود407  الير
بية البدنية وعلوم   الير

يالرياضة
يعلم النفس الرياضن

ريندكتوراهعلم النفس الرياضن امتيازات تعويض متضن

بية البدنية وعلوم الرياضةعلي محمد احمد مال408  الير
بية البدنية وعلوم   الير

الرياضة
القبول العامدكتوراهقياس وتقويمقياس وتقويم

ر يونس409 ن بية للبناتانغام ليث مي   الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية للبناتعال هيثم حامد داود410  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية للبناتغفران محفوظ محمد محمود411  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
القبول العامماجستي 

بية للبناتسحر نوح بدل صالح412  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
النفقة الخاصةماجستي 

بية للبناتهبه محسن محمود اخليف413  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
رينماجستي  امتيازات تعويض متضن

بية للبناترنا محمود محمد عمر414  الير
بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة

بية البدنية وعلوم  الير

الرياضة
تدوير/ امتيازاتماجستي 

بية للبناتانفال محمد عبدهللا يونس415 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير
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بية للبناتدعاء عزالدين علي سليمان416 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للبناترند وعد جاسم محمد417 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للبناتلبنن لقمان غازي عبد الكريم418 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للبناتزينب ميش زيدان ذنون419 النفقة الخاصةماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

ن عبدالواحد420 بية للبناتمروة حسن محمدامي  النفقة الخاصةماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للبناتسمر جاسم ابراهيم سلطان421 رينماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير امتيازات تعويض متضن

بية للبناتاسماء حامد عبدالرحيم عبدهللا422 ماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

بية للبناتفاطمة محمد يونس سعيد اسالم423 تدوير/ امتيازاتماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للبناتماجده حسيب محمود عبدو424 تدوير/ امتيازاتماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للبناتاشاء طالل فاضل عبدهللا425 القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للبناتزينب علي احمد يونس426 القبول العامماجستي االدباللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للبناتغفران صدام ادريس جاسم427 القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للبناتهاجر خليل ابراهيم محمد428 القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للبناتبتول ايوب داود احمد429 النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للبناتزينه ذنون حميد عبدالغفور430 رينماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير امتيازات تعويض متضن

بية للبناتزينب نواف علي مصطفن431 القبول العامماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للبناتسها سعيد راشد زيدان432 القبول العامماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للبناتشهد خزعل شهاب احمد433 القبول العامماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للبناتايناس رافع قاسم محمد434 رينماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير امتيازات تعويض متضن

بية للبناتاروى نشات قاسم صالح435 ماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

ن محمد محمود436 بية للعلوم االنسانيةاحمد تحسي  القبول العامدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةسندس علي حمادي حماد437 القبول العامدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

يف438 ن شر بية للعلوم االنسانيةعالء جمال الدين محمد امي  القبول العامدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

ن مخيلف439 ف حسان ياسي  بية للعلوم االنسانيةاشر النفقة الخاصةدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

 علي440
ن بية للعلوم االنسانيةزياد علي حسي  ريندكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةصكر عبدهللا حمد حسن441 تدوير/ امتيازاتدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةعثمان محمد جارهللا عيىس442 تدوير/ امتيازاتدكتوراهالتاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةاحمد علي محمد ابراهيم443 القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةاحمد محمود خضن عبدهللا444 القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةدعاء عماد يونس جرجيس445 القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةعبدهللا رعد عبدالسالم علي446 القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

ي اسماعيل مصطفن447 بية للعلوم االنسانيةوعدهللا ححر القبول العامماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير
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 علي448
ن بية للعلوم االنسانيةبالل خالد حسي  النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةحمود سلمان هزاع محمد449 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةمحمد سمي  يونس مبارك450 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةساجدة عبدهللا الياس صالح451 رينماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةشيماء ادريس جرجيس محمد452 ماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية للعلوم االنسانيةجميل اسماعيل محمود محمد453 تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةحنان محمد يحن  احمد454 تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ االسالميالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةازاد شاكر عبدو عفدي455 القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةبراء صبحي محمود االسود456 القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةعمر خالد عبدهللا محمد457 القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةمصطفن عباس جاسم محمد علي458 القبول العامماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةرفل بشار بشي  رشيد459 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةسونيا عبد السالم عطيه حميد460 النفقة الخاصةماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةعادل جميل سلطان هالل461 رينماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةزياد خلف عايد سودي462 تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةياش فاضل عباس صحن463 تدوير/ امتيازاتماجستي التاري    خ الحديثالتاري    خالتاري    خ الير

بية للعلوم االنسانيةدينا محمد يحن  محمد464 يةجغرافياالجغرافيا الير القبول العامماجستي الجغرافية البشر

بية للعلوم االنسانيةمحمد سعد محمد فتحي465 يةجغرافياالجغرافيا الير القبول العامماجستي الجغرافية البشر

بية للعلوم االنسانيةمناح سليمان ذياب عكيل466 يةجغرافياالجغرافيا الير القبول العامماجستي الجغرافية البشر

بية للعلوم االنسانيةنور بشي  احمد موس467 يةجغرافياالجغرافيا الير القبول العامماجستي الجغرافية البشر

بية للعلوم االنسانيةنور فارس عبد يونس468 يةجغرافياالجغرافيا الير النفقة الخاصةماجستي الجغرافية البشر

بية للعلوم االنسانيةوليد وعد عبد علي469 يةجغرافياالجغرافيا الير النفقة الخاصةماجستي الجغرافية البشر

بية للعلوم االنسانيةساجده نشوان غانم محمد470 يةجغرافياالجغرافيا الير رينماجستي الجغرافية البشر امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةابتسام حازم محمد سعيد حمو471 يةجغرافياالجغرافيا الير تدوير/ امتيازاتماجستي الجغرافية البشر

ن472 بية للعلوم االنسانيةحارث محمد ذنون ياسي  يةجغرافياالجغرافيا الير تدوير/ امتيازاتماجستي الجغرافية البشر

ن473 ن سليمان حسي  بية للعلوم االنسانيةايمان ياسي  القبول العامماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةسامي محمود الياس عباس474 القبول العامماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةعبدالرحمن علي حسن محمد475 القبول العامماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةمحمد بشار حميد احمد476 القبول العامماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةمروه احمد جاسم حسن477 القبول العامماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةيشى حاجم سلطان صالح478 القبول العامماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

ن ظاهر479 بية للعلوم االنسانيةرغاد حميد حسي  النفقة الخاصةماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير
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ن480 بية للعلوم االنسانيةمحمد عامر علي حسي  النفقة الخاصةماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

ن481 بية للعلوم االنسانيةمحمود احمد محمد حسي  النفقة الخاصةماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةغفران مهدي مصطفن وادي482 رينماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةسعد علي فتحي صالح483 ماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية للعلوم االنسانيةعبدالستار خلف محمود خلف484 تدوير/ امتيازاتماجستي الجغرافية الطبيعيةجغرافياالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةايوب صالح حمو حسن485 جغرافياالجغرافيا الير
خرائط ونظم معلومات 

جغرافية
القبول العامدبلوم عال

بية للعلوم االنسانيةعبدالرزاق محمود خليل حنوش486 جغرافياالجغرافيا الير
خرائط ونظم معلومات 

جغرافية
القبول العامدبلوم عال

بية للعلوم االنسانيةفراس محمد احمد ابراهيم487 جغرافياالجغرافيا الير
خرائط ونظم معلومات 

جغرافية
النفقة الخاصةدبلوم عال

بية للعلوم االنسانيةهشام شهاب احمد محمود488 جغرافياالجغرافيا الير
خرائط ونظم معلومات 

جغرافية
النفقة الخاصةدبلوم عال

بية للعلوم االنسانيةصالح طه ويس ابراهيم489 جغرافياالجغرافيا الير
خرائط ونظم معلومات 

جغرافية
ريندبلوم عال امتيازات تعويض متضن

 علي مبارك490
ن بية للعلوم االنسانيةداود حسي  القبول العامماجستي طرائق تدريس الجغرافيةطرائق تدريسالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةغازي فيصل عزيز علي491 القبول العامماجستي طرائق تدريس الجغرافيةطرائق تدريسالجغرافيا الير

بية للعلوم االنسانيةراكان مرعي حسن شحاذه492 رينماجستي طرائق تدريس الجغرافيةطرائق تدريسالجغرافيا الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةاحمد اياد سالم علي493  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامدكتوراهعلم النفس الير

ن494 بية للعلوم االنسانيةشيماء طلب حمد حسي   الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامدكتوراهعلم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةمحمد سعيد نوري علي495  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامدكتوراهعلم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةمحمد هاشم طه سليمان496  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامدكتوراهعلم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةايهاب نواف احمد عبيد497  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير النفقة الخاصةدكتوراهعلم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةمهند عزو مجيد علي498  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير ريندكتوراهعلم النفس الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةرؤى احمد شوكت الياس499  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير تدوير/ امتيازاتدكتوراهعلم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةاسماء انور حيدر صفر500  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةايمان امي  بهنان موس501  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةريتا وعد ايوب بنوش502  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةريم باسم عيىس احمد503  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةزينب اكرم يحن  احمد504  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةطه حمود محسن احمد505  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

ي محمود احمد506
ن
بية للعلوم االنسانيةفرح هان  الير

بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير القبول العامماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةابراهيم صالح محمود عبدهللا507  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير النفقة الخاصةماجستي علم النفس الير

ي محمود محمد508
ن
بية للعلوم االنسانيةمروان هان  الير

بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير النفقة الخاصةماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةاشاء ساهر سالم خضن509  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير رينماجستي علم النفس الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةابتهال عبد الكريم احمد محمد510  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير امتيازات ذوي شهداء الحشدماجستي علم النفس الير

بية للعلوم االنسانيةرحمة موفق احمد عبدهللا511  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
بوي بويعلم النفس الير تدوير/ امتيازاتماجستي علم النفس الير
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بية للعلوم االنسانيةرعد عبدالهادي عايد صالح512  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةوسام احمد يونس نجم513  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةانتصار نض الدين نور الدين محمد علي514  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

ي515
ر
بية للعلوم االنسانيةأمنة أحمد شوف  الير

بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةعبي  نذير محمود صالح516  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةعمر محمد حمدي عباوي517  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةعمر محمود علي خلف518  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةدبلوم عالطرائق تدريسعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةسحر احمد محمد احمد519  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية

ن520 بية للعلوم االنسانيةعمر ازهر علي غالب حسي   الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية

 علي521
ن بية للعلوم االنسانيةمحمد محمد حسي   الير

بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةمنذر ذياب نجم حسن522  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةعلي احمد محمود ظاهر523  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
ريندكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةموفق كاظم مهدي نارص524  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
ن سياسيدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية امتيازات سجي 

بية للعلوم االنسانيةرنا خطاب عمر خطاب525  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
تدوير/ امتيازاتدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةفاطمه محمود حسو عبدو526  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
تدوير/ امتيازاتدكتوراهعلوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةسعد محمود فتحي محمود527  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةعبدالرحمن حميد حسن علي528  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةعلياء فاضل محمود مبارك529  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةمصطفن قيس فتحي يحن 530  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
القبول العامماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةايمن محمد احمد خضن531  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةفراس عبدهللا محمد ابراهيم532  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
النفقة الخاصةماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

بية للعلوم االنسانيةطاهر خليل عيىس عبدهللا533  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
رينماجستي علوم تربويةعلوم تربوية امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةمحمد احمد ابراهيم عبد534  الير
بوية  العلوم الير

والنفسية
تدوير/ امتيازاتماجستي علوم تربويةعلوم تربوية

ن عزيز535 بية للعلوم االنسانيةانفال غانم ياسي  ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي اللغةاللغة االنكلي 

بية للعلوم االنسانيةرحمه جالل الدين علي مجيد536 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي اللغةاللغة االنكلي 

بية للعلوم االنسانيةمحمد احمد سالمه محمود537 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن القبول العامماجستي اللغةاللغة االنكلي 

بية للعلوم االنسانيةسعد اسماعيل رشيد صالح538 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة االنكلي 

بية للعلوم االنسانيةسمر حازم عبدهللا خلف539 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة االنكلي 

بية للعلوم االنسانيةمحمد عبدالغفور محمد طاهر اسماعيل540 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن رينماجستي اللغةاللغة االنكلي  امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةخدر مجو بيسو صفر541 ية الير ن يةاللغة االنكلي  ن تدوير/ امتيازاتماجستي اللغةاللغة االنكلي 

بية للعلوم االنسانيةتماره نوفل نوري محمد542 ياللغة العربيةاللغة العربية الير القبول العامدكتوراهاالدب العرنر

بية للعلوم االنسانيةغسان عزيز رشيد مصطفن543 ياللغة العربيةاللغة العربية الير النفقة الخاصةدكتوراهاالدب العرنر
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بية للعلوم االنسانيةساره محمود محمد صالح موس544 ياللغة العربيةاللغة العربية الير ريندكتوراهاالدب العرنر امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةشفاء صالح سفر رسول545 ياللغة العربيةاللغة العربية الير القبول العامماجستي االدب العرنر

 علي بدوي546
ن بية للعلوم االنسانيةنادية حسي  ياللغة العربيةاللغة العربية الير القبول العامماجستي االدب العرنر

بية للعلوم االنسانيةرافع محمد خلف طعمة547 ياللغة العربيةاللغة العربية الير النفقة الخاصةماجستي االدب العرنر

بية للعلوم االنسانيةشهد موفق بدر فتحي548 ياللغة العربيةاللغة العربية الير النفقة الخاصةماجستي االدب العرنر

بية للعلوم االنسانيةدنيا عزيز محمد صالح مرزه549 ياللغة العربيةاللغة العربية الير رينماجستي االدب العرنر امتيازات تعويض متضن

ن حمد550 بية للعلوم االنسانيةاحمد زهي  حسي  ياللغة العربيةاللغة العربية الير امتيازات ذوي الشهداءماجستي االدب العرنر

بية للعلوم االنسانيةشذى سالم صابر محمد551 ياللغة العربيةاللغة العربية الير تدوير/ امتيازاتماجستي االدب العرنر

بية للعلوم االنسانيةاحمد عبد االله احمد خطاب552 القبول العامدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةارشد فالح يوسف يعقوب553 ريندكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةنجوان محمد سعدي مرعي حسن554 دكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية للعلوم االنسانيةعادل ترف صالح عبد هللا555 تدوير/ امتيازاتدكتوراهاللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

ن عبدهللا556 بية للعلوم االنسانيةاية عبدالعزيز محمد امي  القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةعمر خالد نجم فتحي557 القبول العامماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةمحمد سعيد علي عمر558 النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةمحمود سلطان عبد سلطان559 النفقة الخاصةماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

ن صالح560 بية للعلوم االنسانيةابو بكر علي حسي  رينماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةداليا عبدهللا جمال محمد561 ماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

بية للعلوم االنسانيةضح محمود عبدهللا محمد562 تدوير/ امتيازاتماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةياش محمد نارص محمد563 تدوير/ امتيازاتماجستي اللغةاللغة العربيةاللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةرؤى فارس محمد زيدان564 القبول العامماجستي طرائق تدريس اللغة العربيةطرائق تدريساللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةضح محمد صالح الدين محمد صالح565 القبول العامماجستي طرائق تدريس اللغة العربيةطرائق تدريساللغة العربية الير

ن سليمان566 بية للعلوم االنسانيةرياض فريق محمد امي  النفقة الخاصةماجستي طرائق تدريس اللغة العربيةطرائق تدريساللغة العربية الير

بية للعلوم االنسانيةدالل محمد عزيز جرجيس567 رينماجستي طرائق تدريس اللغة العربيةطرائق تدريساللغة العربية الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةبشائر هشام عبد الكريم صالح568  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي طرائق تدريس علوم القرانطرائق تدريس

ن صالح569 بية للعلوم االنسانيةمنار علي حسي   الير
بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي طرائق تدريس علوم القرانطرائق تدريس

ن570 بية للعلوم االنسانيةاشاء نضت فاضل امي   الير
بية  علوم القران والير

االسالمية
النفقة الخاصةماجستي طرائق تدريس علوم القرانطرائق تدريس

بية للعلوم االنسانيةاكرم يونس احمد محل571  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية
رينماجستي طرائق تدريس علوم القرانطرائق تدريس امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةايه سعود عزيز شهاب572  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية
تدوير/ امتيازاتماجستي طرائق تدريس علوم القرانطرائق تدريس

بية للعلوم االنسانيةمشعان محمود نايف شاهر573  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية
تدوير/ امتيازاتماجستي طرائق تدريس علوم القرانطرائق تدريس

بية للعلوم االنسانيةابراهيم فتحي عبدهللا عباس574  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةاشاء عبدهللا محمود علي575  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي علوم القران
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بية للعلوم االنسانيةظفر محمد محمود عبدهللا576  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةمروى جاسم محمد علي577  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةمريم احمد عامر سلطان578  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةيونس قاسم محمد عبدهللا579  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
القبول العامماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةزينب ذنون محمد فراج580  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
النفقة الخاصةماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةمحمد عبد الكريم محمد عبد الرحمن581  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
النفقة الخاصةماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةاكرام سلمان محمد سلمان582  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
رينماجستي علوم القران امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم االنسانيةاحمد محمد عجاج سالم583  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
ماجستي علوم القران

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

بية للعلوم االنسانيةشيماء نواف عبد يحن 584  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
تدوير/ امتيازاتماجستي علوم القران

بية للعلوم االنسانيةمعاذ عبدالباري ابراهيم مصطفن585  الير
بية  علوم القران والير

االسالمية

بية  علوم القران والير

االسالمية
تدوير/ امتيازاتماجستي علوم القران

بية للعلوم الضفةاشاء ابراهيم محمد كرموش586 القبول العامماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

بية للعلوم الضفةانعام عبد الباسط فتحي زيدان587 القبول العامماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

ي خليل اسماعيل588 بية للعلوم الضفةجوان خي  النفقة الخاصةماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

ي محمد طاهر عبد القادر589
بية للعلوم الضفةمحمد وصفن رينماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم الضفةايمان خليل محمد عكيد590 ماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

بية للعلوم الضفةدخيل عبدالقادر الياس قدو591 تدوير/ امتيازاتماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

بية للعلوم الضفةدنيا فريق فندي عثمان592 تدوير/ امتيازاتماجستي الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

بية للعلوم الضفةاخالص الياس عبدالعزيز صالح593 القبول العامماجستي طرائق تدريس الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

بية للعلوم الضفةصفا زياد ذنون فتحي594 القبول العامماجستي طرائق تدريس الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

ن سمي  معروف احمد595 بية للعلوم الضفةحسي  النفقة الخاصةماجستي طرائق تدريس الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير

بية للعلوم الضفةمحمود ميش محمود قاسم596 رينماجستي طرائق تدريس الرياضياتالرياضياتالرياضيات الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم الضفةاحمد علي صالح محمود597 القبول العامدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةاسماء حمزة عباس حامد598 القبول العامدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةرؤى مزاحم معيوف يونس599 القبول العامدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةسعد صالح احمد عبيد600 القبول العامدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةمحمد رعد محمد فرحان601 القبول العامدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةعامر يونس عثمان عيىس602 النفقة الخاصةدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةالنا عبد الحميد رشيد محمد603 النفقة الخاصةدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةمحمد عدنان محمد علي604 النفقة الخاصةدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةعبدهللا فتحي عبد خلف605 ريندكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير امتيازات تعويض متضن

ن حمد606 بية للعلوم الضفةعمرة زهي  حسي  امتيازات ذوي الشهداءدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةاحمد قاسم حسن حيدر607 تدوير/ امتيازاتدكتوراهالكيمياءالكيمياءالكيمياء الير



ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ن ف 2022-2021اسماء المقبولي 

بية للعلوم الضفةاشاء عبد الحميد احمد مصطفن608 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةزهراء خالد محمد خضن609 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةعبدالهادي علي عبدهللا فري    ج610 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةعمار يا ش ها شم محمد611 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةفاطمه مرهف محمد رشيد612 القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

 صالح الدين ابراهيم علي613
بية للعلوم الضفةمثنن القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

 علي نهي  محمود614
ن بية للعلوم الضفةمحمدامي  القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

ن615 بية للعلوم الضفةمشة نكتل خليل ياسي  القبول العامماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةاحمد محمود محمد حسن616 النفقة الخاصةماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

ن احمد اسماعيل خليل617 بية للعلوم الضفةحسي  النفقة الخاصةماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةعمر عاكف فتحي عبدهللا618 النفقة الخاصةماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

بية للعلوم الضفةعباس رافع قاسم محمد619 رينماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير امتيازات تعويض متضن

ن620 بية للعلوم الضفةاياد عبدهللا عبدالرحمن حسي  ماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

بية للعلوم الضفةصابرين محمد صالح عطيه621 تدوير/ امتيازاتماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

ن حنودي رجب622 بية للعلوم الضفةمحمد حسي  تدوير/ امتيازاتماجستي الكيمياءالكيمياءالكيمياء الير

ى محمد احمد صالح623 بية للعلوم الضفةبشر القبول العامماجستي طرائق تدريس علوم الحياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةعبدالخالق فاضل عباس عسكر624 القبول العامماجستي طرائق تدريس علوم الحياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةعماد محمد ايوب عبدهللا625 النفقة الخاصةماجستي طرائق تدريس علوم الحياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةانفال زهي  ابراهيم حمو626 القبول العامدكتوراهعلوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةفرح صبحي صالح علي627 القبول العامدكتوراهعلوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةوعد محمود جاسم صالح628 ريندكتوراهعلوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير امتيازات تعويض متضن

بية للعلوم الضفةغازي فيصل وسمي بىطي629 تدوير/ امتيازاتدكتوراهعلوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

ن صالح سالم كردي630 بية للعلوم الضفةحني  القبول العامماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةمحمد حامد جاسم محمد631 القبول العامماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةمعن صالح يونس سليمان632 النفقة الخاصةماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةمهند فالح بدر عبدهللا633 رينماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير امتيازات تعويض متضن

 علي634
ن بية للعلوم الضفةاشاء وعدهللا حسي  ماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

ن عبدهللا احمد635 ن حسي  بية للعلوم الضفةحني  تدوير/ امتيازاتماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

بية للعلوم الضفةضمياء حازم محمد احمد636 تدوير/ امتيازاتماجستي علوم حياةعلوم حياةعلوم حياة الير

ي التمريضتمريض التمريضجالل برجس سعدو محما637
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
القبول العامماجستي علوم ف

ن ايدين638  ايدين حسي 
ي التمريضتمريض التمريضرضن

ن
ي التمريضعلوم ف

ن
القبول العامماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضعادل يوسف عايد احمد639
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
القبول العامماجستي علوم ف
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ي التمريضتمريض التمريضمحمود جاسم محمد علي640
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
القبول العامماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضمراد عبا س الياس حمو641
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
القبول العامماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضدعاء عماد ادريس عبد هللا642
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضدالل ذاكر خليل علي643
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضدنيا ابراهيم محمد بالوي644
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضزينه عايد عمر خطاب645
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ين بشار علي عبدي646 ي التمريضتمريض التمريضشي 
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ن صالح عبدهللا647 ي التمريضتمريض التمريضصالح تحسي 
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ن فتحي عطيه648 ي التمريضتمريض التمريضكرم ياسي 
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضمهابات ادريس محمدطاهر احمد649
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
النفقة الخاصةماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضيونس خلف عطيه عكله650
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
رينماجستي علوم ف امتيازات تعويض متضن

ي التمريضتمريض التمريضليث عيىس حسن مطر651
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
ماجستي علوم ف

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

ن عالوي652 ي التمريضتمريض التمريضرامي حسن حسي 
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
تدوير/ امتيازاتماجستي علوم ف

ي التمريضتمريض التمريضهدى هاشم يوسف نوح653
ن
ي التمريضعلوم ف

ن
تدوير/ امتيازاتماجستي علوم ف

ن654 ن يونس امي  القبول العامدكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقاحمد ياسي 

القبول العامدكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقسالم صالح مصلح حمود655

القبول العامدكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقمحمد عباس جالل قادر656

القبول العامدكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقهذال موافج سلطان سعيد657

ن حميد صالح خماس658 النفقة الخاصةدكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقمعير

ريندكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقهناء محمد محمود صالح659 امتيازات تعويض متضن

ن نايف يحن  قاسم660 تدوير/ امتيازاتدكتوراهالقانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقحسي 

القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقاحمد علي عبدهللا خضن661

القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقانفال مال عجاج صالح662

 علي يحن  مجيد663
ن القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقحني 

القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقرائد خلف حمو مسطو664

القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقفالح حيدر خدر خليل665

النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقزياد خلف سليمان علي666

النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقعماد عبدهللا حبش ذنون667

النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقنزار علي احمد محمد668

رينماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقعزت مصطفن محمد صالح يونس669 امتيازات تعويض متضن

ماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقوليد نصيف جاسم علوان670
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

امتيازات ذوي الشهداءماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقشود سواري عزيز حمد671
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تدوير/ امتيازاتماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاص الحقوقمثنن خلف خضن سطام672

القبول العامدكتوراهالقانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقاحمد عبد الرسول جعفر رحمة673

النفقة الخاصةدكتوراهالقانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقعبدال محمد قادر رجب674

ريندكتوراهالقانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقنواف مهدي جوير اسماعيل675 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتدكتوراهالقانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقعبدالعزيز اسامة يوسف يونس676

تدوير/ امتيازاتدكتوراهالقانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقيوسف فتحي محمد صالح677

القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقخضن طارق فتحي سلطان678

القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقزبيده معن حازم قاسم679

القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقكوفان محمد عبدي محمود680

ن محمود681 النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقوطفة ضياء ياسي 

رينماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقامجد مزهر خليفه زيدان682 امتيازات تعويض متضن

ف وسمي محمد683 تدوير/ امتيازاتماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقفارس مشر

ي صالح عبدالقادر684 تدوير/ امتيازاتماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العام الحقوقيحن  خي 

القبول العامدبلوم عالقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقريم اكرم محمود احمد685

النفقة الخاصةدبلوم عالقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقبدران مهدي صالح فياض686

ن ابراهيم خليل687 النفقة الخاصةدبلوم عالقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقعمران ياسي 

ريندبلوم عالقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقجاسم عبد علي عبد688 امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقمحمود عواد علي لطيف689

القبول العامماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقمروان هادي احمد علي690

القبول العامماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقنصار سعد سالم حمدون691

ن محمد692 النفقة الخاصةماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقفنار طارق ياسي 

النفقة الخاصةماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقمجبل ذيبان جابر حسن693

رينماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقسالم عزالدين سعيد عبدهللا694 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوققباء اياد خليل اسماعيل695

ف وسمي محمد696 تدوير/ امتيازاتماجستي قانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسانقانون حقوق االنسان الحقوقماجد مشر

ي الزراعة والغاباتمحمد وعد محمد علي697
ن
ياالنتاج الحيوان

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
القبول العامدكتوراهاالنتاج الحيوان

ي الزراعة والغاباتاشاء سالم حيدر عبد الواحد698
ن
ياالنتاج الحيوان

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
القبول العامماجستي االنتاج الحيوان

ي الزراعة والغاباتنهاد عبدالجبار فخرالدين علي خان699
ن
ياالنتاج الحيوان

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
القبول العامماجستي االنتاج الحيوان

ي الزراعة والغاباتبيداء يونس علي حسن700
ن
ياالنتاج الحيوان

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
النفقة الخاصةماجستي االنتاج الحيوان

ي الزراعة والغاباتصهيب احمد علي داود701
ن
ياالنتاج الحيوان

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
النفقة الخاصةماجستي االنتاج الحيوان

 محمد علي702
ن ي الزراعة والغاباتغصون عبد المالك حسي 

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
ياالنتاج الحيوان

ن
رينماجستي االنتاج الحيوان امتيازات تعويض متضن

 الزراعة والغاباتبدران سبهان عبدهللا يونس703
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
القبول العامدكتوراهالبستنة وهندسة الحدائق



ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ن ف 2022-2021اسماء المقبولي 

ن704  الزراعة والغاباتشيماء صالح مهدي حسي 
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
القبول العامدكتوراهالبستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتعمر عبدالكريم محمد محمود705
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
القبول العامماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتكرم احمد علي محمد706
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
القبول العامماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتيونس طالل يونس حامد707
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
القبول العامماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباترغد نجم الدين عبدهللا سليم708
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
النفقة الخاصةماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتزهي  عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا709
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
النفقة الخاصةماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتفادي كريم يوسف متيكا710
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
النفقة الخاصةماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتاسامه مردان احمد سليم711
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
رينماجستي البستنة وهندسة الحدائق امتيازات تعويض متضن

 الزراعة والغاباتزينب محمود محمد سليمان712
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
تدوير/ امتيازاتماجستي البستنة وهندسة الحدائق

 الزراعة والغاباتشهد احمد سعدون احمد713
البستنة وهندسة 

الحدائق

البستنة وهندسة 

الحدائق
تدوير/ امتيازاتماجستي البستنة وهندسة الحدائق

القبول العامدكتوراهالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية الزراعة والغاباتمروان محمد خلف عبدالكريم714

ين محمدزكي احمد حسن715 القبول العامماجستي المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية الزراعة والغاباتشي 

القبول العامماجستي المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية الزراعة والغاباتعلي مروان حازم حسن716

النفقة الخاصةماجستي المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية الزراعة والغاباتاسامة مرعي حسن رضا717

ن718 ن احمد برجس حسي  النفقة الخاصةماجستي المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية الزراعة والغاباتحسي 

رينماجستي المحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقليةالمحاصيل الحقلية الزراعة والغاباتابتسام عبدهللا محمود خضي 719 امتيازات تعويض متضن

 الزراعة والغاباتاحمد عبدالسالم ادريس عبدهللا720
المكائن واالالت 

الزراعية
القبول العامماجستي المكائن واالالت الزراعيةالمكائن واالالت الزراعية

 الزراعة والغاباتايوب عبد العزيز محمد يونس721
المكائن واالالت 

الزراعية
القبول العامماجستي المكائن واالالت الزراعيةالمكائن واالالت الزراعية

 الزراعة والغاباتعلي عبدالهادي عواد محمد722
المكائن واالالت 

الزراعية
القبول العامماجستي المكائن واالالت الزراعيةالمكائن واالالت الزراعية

 الزراعة والغاباترحمان محمد احميد اسباك723
المكائن واالالت 

الزراعية
النفقة الخاصةماجستي المكائن واالالت الزراعيةالمكائن واالالت الزراعية

 علي ضعيف724
ن القبول العامدكتوراهعلوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتعلي حسي 

ريندكتوراهعلوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتنور علي حسن عبدالرحمن725 امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتمريم ليث خليل قاسم726

القبول العامماجستي علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتنورا احمد طه احمد727

النفقة الخاصةماجستي علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتايمان حازم خليل ابراهيم728

النفقة الخاصةماجستي علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتزكريا مالك عبد الكريم محمد729

رينماجستي علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباترؤى طارق محمد علي خليل730 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي علوم االغذيةعلوم االغذيةعلوم االغذية الزراعة والغاباتمحمد طارق خليل ابراهيم731

 الزراعة والغاباتخولة جمال فتحي سليمان732
بة والموارد  علوم الير

المائية

بة والموارد  علوم الير

المائية
بة والموارد المائية القبول العامدبلوم عالعلوم الير

 الزراعة والغاباتنور ناهض محمد نجيب قاسم733
بة والموارد  علوم الير

المائية

بة والموارد  علوم الير

المائية
بة والموارد المائية القبول العامدكتوراهعلوم الير

 الزراعة والغاباتامان عادل مولود صالح734
بة والموارد  علوم الير

المائية

بة والموارد  علوم الير

المائية
بة والموارد المائية ريندكتوراهعلوم الير امتيازات تعويض متضن

ي شكر محمود مصطفن735
ن
 الزراعة والغاباتتهان

بة والموارد  علوم الير

المائية

بة والموارد  علوم الير

المائية
بة والموارد المائية القبول العامماجستي علوم الير
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 الزراعة والغاباتشيماء عبدالكريم خضن كريم736
بة والموارد  علوم الير

المائية

بة والموارد  علوم الير

المائية
بة والموارد المائية القبول العامماجستي علوم الير

 الزراعة والغاباترانية نايف علي عبد هللا737
بة والموارد  علوم الير

المائية

بة والموارد  علوم الير

المائية
بة والموارد المائية امتيازات ذوي الشهداءماجستي علوم الير

القبول العامدكتوراهعلوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتمنذر يونس محمد احمد738

القبول العامماجستي علوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتمعن بشار شيخو محمد علي739

القبول العامماجستي علوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتهلياء رياض نجم عبد740

النفقة الخاصةماجستي علوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتجيمن عبد القادر صالح مصطفن741

رينماجستي علوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتمحمد حامد مصطفن احمد742 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي علوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتاسماعيل احمد مسلط صالح743

ي هيمان احمد مجيد744
ن
تدوير/ امتيازاتماجستي علوم الغاباتعلوم الغاباتعلوم الغابات الزراعة والغاباتامان

القبول العامدكتوراهوقاية النباتوقاية النباتوقاية النبات الزراعة والغاباتمعتصم ابراهيم شمعون اسحق745

القبول العامماجستي وقاية النباتوقاية النباتوقاية النبات الزراعة والغاباتامنة محمود عبد الجواد احمد746

القبول العامماجستي وقاية النباتوقاية النباتوقاية النبات الزراعة والغاباتزينب عادل عبدالقادر جرجيس747

 هاشم محمد علي زكر748
ن النفقة الخاصةماجستي وقاية النباتوقاية النباتوقاية النبات الزراعة والغاباتحني 

النفقة الخاصةماجستي وقاية النباتوقاية النباتوقاية النبات الزراعة والغاباتعمر يونس علي احمد749

القبول العامماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةابتسام امي  محمد سعيد رحاوي750

القبول العامماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةرحمه سعدالدين محمد احمد751

القبول العامماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةزينة صباح غانم سعدهللا752

النفقة الخاصةماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةاحمد عبد صالح عبوش753

النفقة الخاصةماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةدلكش علي عبدهللا الياس754

النفقة الخاصةماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةغادة مثنن احمد محمود755

رينماجستي الصيدلةالصيدلةالصيدلة الصيدلةحذيفه عبدالمحسن عبدالحليم احمد756 امتيازات تعويض متضن

ي احمد مصطفن757  الطب البيطريدلدار صير
االمراض وامراض 

الدواجن
القبول العامماجستي امراض دواجنطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطريمحمد هاشم محمد جرجيس758
االمراض وامراض 

الدواجن
القبول العامماجستي امراض دواجنطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطرياحمد عبد السالم سحري يونس759
االمراض وامراض 

الدواجن
النفقة الخاصةماجستي امراض دواجنطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطريصفاء علي حسن قاسم760
االمراض وامراض 

الدواجن
رينماجستي امراض دواجنطب وجراحة بيطرية امتيازات تعويض متضن

ى سعيد محمد حسن761 ي    ح الطب البيطريبشر ي    ح بيطريطب وجراحة بيطريةالتشر القبول العامماجستي تشر

ي    ح الطب البيطريشى محمد نزار عثمان محمود762 ي    ح بيطريطب وجراحة بيطريةالتشر القبول العامماجستي تشر

 الطب البيطريبسام ادريس محمود حميد763
الجراحة وعلم تناسل 

الحيوان
القبول العامماجستي توليد بيطريطب وجراحة بيطرية

 علي764
 الطب البيطرينورجان زينل مصطفن

الجراحة وعلم تناسل 

الحيوان
القبول العامماجستي توليد بيطريطب وجراحة بيطرية

يف765  الطب البيطرياحمد سعد محمد علي شر
الجراحة وعلم تناسل 

الحيوان
القبول العامدكتوراهجراحة بيطريةطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطريمحمد نظام وعدهللا علي766
الجراحة وعلم تناسل 

الحيوان
القبول العامماجستي جراحة بيطريةطب وجراحة بيطرية

ي الطب البيطريعبي  سالم حازم محمد767
 
ي والوقان

القبول العامماجستي تشخيصات مرضيةطب وجراحة بيطريةالطب الباطنن
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ي الطب البيطرييعرب عبدالخالق محمد صالح رحاوي768
 
ي والوقان

النفقة الخاصةماجستي تشخيصات مرضيةطب وجراحة بيطريةالطب الباطنن

 الطب البيطريرونق فا رس عبدالقادر حسن769
الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية
القبول العامدكتوراهادوية بيطريةطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطريتيماء عدالن يحن  محمد770
الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية
ريندكتوراهادوية بيطريةطب وجراحة بيطرية امتيازات تعويض متضن

 الطب البيطرينشوان عدنان محمد عباوي771
الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية
القبول العامماجستي ادوية وسموم بيطريةطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطرينكتل مامش شكري علي772
الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية
القبول العامماجستي ادوية وسموم بيطريةطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطريفرح فتح هللا شهاب احمد773
الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية
النفقة الخاصةماجستي ادوية وسموم بيطريةطب وجراحة بيطرية

 الطب البيطريعقبة سعد الدين محمد احمد774
الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية
القبول العامماجستي فسلجة بيطريةطب وجراحة بيطرية

القبول العامماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومامنه داود سليمان محمد775

القبول العامماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومزيدان موس عباس عبدهللا776

النفقة الخاصةماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل وماروى عصام احمد خليل777

 علي ابراهيم علي778
ن النفقة الخاصةماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومحسي 

النفقة الخاصةماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومخالد الياس شيخو صالح779

النفقة الخاصةماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومسيماء موفق داود سليمان780

النفقة الخاصةماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومنور طارق متعب احمد781

رينماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومميس مظفر يونس صالح782 امتيازات تعويض متضن

امتيازات ذوي الشهداءماجستي كيمياء تحليليةكيمياءالكيمياء العل ومنعم حازم احمد يونس783

ن عمر شهاب784 القبول العامدكتوراهكيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومدعاء حسي 

القبول العامدكتوراهكيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومنجالء سالم محمد علي785

النفقة الخاصةدكتوراهكيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل وممحمود عبد الحميد حازم محمد786

ريندكتوراهكيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومقصي حازم يحن  صالح787 امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومامال محمد علي عيىس788

القبول العامماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومنور مازن بشي  محمدرؤوف789

ن محمد790 النفقة الخاصةماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومبراء محمد ياسي 

 سامي عبدي791
النفقة الخاصةماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومزيرين مصطفن

النفقة الخاصةماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومصفا ربيع سعدون محمد792

النفقة الخاصةماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومميديا حميد احمد علي793

ن794 النفقة الخاصةماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومنور عبدالستار مجيد محمد امي 

رينماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل وماحمد عبيد جاسم محمد795 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي كيمياء حياتيةكيمياءالكيمياء العل ومسارة عبدالقهار سليمان محمد796

القبول العامماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل ومرند يونس خالد يعقوب797

القبول العامماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل ومهاجر نظام سعيد محمد علي798

النفقة الخاصةماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل وماحمد سعد ابراهيم حمد799
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النفقة الخاصةماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل ومادم وليد احمد محسن800

النفقة الخاصةماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل ومازهار وعدهللا داود نعمان801

النفقة الخاصةماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل ومراكان جاسم نجم عبدهللا802

النفقة الخاصةماجستي كيمياء صناعيةكيمياءالكيمياء العل وممحمد فاخر حسن شحان803

القبول العامماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومجاسم محمد مصطفن دعبول804

ن خلف عتو805 القبول العامماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومكارم عين

ق محمد عبدهللا محمود806 النفقة الخاصةماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل وماستير

النفقة الخاصةماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومبيداء طالب ابراهيم عبدهللا الحمد807

النفقة الخاصةماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومعمار مازن عبدهللا يوسف808

النفقة الخاصةماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومليث غانم عطية حسن809

ن بلو810 النفقة الخاصةماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومنوره عامر حسي 

رينماجستي كيمياء عضويةكيمياءالكيمياء العل ومنايف مراد حسن علي811 امتيازات تعويض متضن

ن سمو صاروخان812 القبول العامماجستي الرسوبياتعلوم االرضعلوم االرض العل ومرانيا تحسي 

ن عبو813 القبول العامماجستي الرسوبياتعلوم االرضعلوم االرض العل ومفرح محمد ياسي 

النفقة الخاصةماجستي الرسوبياتعلوم االرضعلوم االرض العل ومساره عبدالحميد مصطفن محمد814

النفقة الخاصةماجستي الرسوبياتعلوم االرضعلوم االرض العل ومضح محمود ابراهيم عبد هللا815

النفقة الخاصةماجستي الرسوبياتعلوم االرضعلوم االرض العل ومطلب دحام جاسم سليمان816

النفقة الخاصةماجستي الرسوبياتعلوم االرضعلوم االرض العل وممحمد حمادي محمد علي817

القبول العامماجستي جيوكيمياءعلوم االرضعلوم االرض العل وماشاء باسم محمد داود818

النفقة الخاصةماجستي جيوكيمياءعلوم االرضعلوم االرض العل ومثريا قحطان عزام حمادي819

القبول العامدكتوراهمتحجرات وطباقيةعلوم االرضعلوم االرض العل ومسيف صالح محمد احمد820

القبول العامماجستي متحجرات وطباقيةعلوم االرضعلوم االرض العل ومسارة عبد المجيد محمد رمضان821

القبول العامماجستي متحجرات وطباقيةعلوم االرضعلوم االرض العل ومسهام بشي  احمد سليمان822

يف عبد القادر حسن823 النفقة الخاصةماجستي متحجرات وطباقيةعلوم االرضعلوم االرض العل ومبسمة محمد شر

النفقة الخاصةماجستي متحجرات وطباقيةعلوم االرضعلوم االرض العل ومرسل مؤيد رديف ساير824

النفقة الخاصةماجستي متحجرات وطباقيةعلوم االرضعلوم االرض العل ومفاطمة عصام الدين صالح825

القبول العامدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومهدى وليد هادي صالح826

النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل وماحمد يوسف سعيد صالح827

النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومارجوان محمد شكر بكر صديق828

النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومايمان محمد طاهر عزيز829

 وعدهللا يونس عبدهللا830
ن
النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومرن

النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومغيداء محمد عبدالعزيز علي831
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النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممحمد عبدالرزاق ابراهيم حسن832

ن833 النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممحمد مهدي صالح ياسي 

النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممروة احسان خليل ابراهيم834

النفقة الخاصةدكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومنجلة احمد سليمان ذنون835

ي محمد مصطفن836
ريندكتوراهاالحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممحمد عبد الغنن امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومسمي  مجو خلف علي837

القبول العامماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومهبه قيدار ظاهر مطو838

النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومزهراء خالد نافع مصطفن839

يف840 النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومزينب ميش محمد شر

النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومزينة هشام جاسم حمو841

يف842 النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومسهي  طه داؤد شر

ن احمد عبدالقادر843 النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومشيماء تحسي 

النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومعدي محي الدين محمود محمد844

ن يونس حسن845 النفقة الخاصةماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممحمود ياسي 

ن846 رينماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومباسمه محمد علي حسي  امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومزينب يوسف رضا قاسم847

تدوير/ امتيازاتماجستي االحياء المجهريةعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومفواز سعود شعيب محمد848

القبول العامدكتوراهعلم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومرجاء عبد الرحمن حسن عبد الرحمن849

ن850 ن ياسي  النفقة الخاصةدكتوراهعلم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومالفت تحسي 

ي851 النفقة الخاصةدكتوراهعلم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومشيماء عبيد مصطفن ححر

النفقة الخاصةدكتوراهعلم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل وميونس ابراهيم محمد علي852

 علي محسن853
ن ريندكتوراهعلم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومعلياء حسي  امتيازات تعويض متضن

ن محمد854  علي حسي 
ن القبول العامماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومحني 

القبول العامماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومنور عماد يونس قاسم855

النفقة الخاصةماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومشاء احمد عادل احمد856

النفقة الخاصةماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومسنان خالد عبود جاسم857

النفقة الخاصةماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومشفاء مؤيد عطاش حسن858

النفقة الخاصةماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممريم محمود طالب داود859

النفقة الخاصةماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممصطفن محمود يونس محمد860

رينماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل وموجدان خزعل عبدالرحمن رجب861 امتيازات تعويض متضن

ن فتحي عبود نواف862 تدوير/ امتيازاتماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومحسي 

تدوير/ امتيازاتماجستي علم الحيوانعلوم الحياةعلوم الحياة العل وميشى محمد جاسم محمد863
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ي ابراهيم864
ر
القبول العامدكتوراهعلم النباتعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممها ابراهيم ارزوف

النفقة الخاصةدكتوراهعلم النباتعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومعلي احمد جاسم عويد865

النفقة الخاصةدكتوراهعلم النباتعلوم الحياةعلوم الحياة العل وممحمد عبدهللا احمد عبدهللا866

القبول العامماجستي علم النباتعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومبراء زياد علي سليمان867

القبول العامماجستي علم النباتعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومساره ابراهيم احمد هايس868

النفقة الخاصةماجستي علم النباتعلوم الحياةعلوم الحياة العل ومسلمان خلف عداي عبد هللا869

ياء العل ومزينب ناظم حمو جاسم870 ن ياءعلوم الفي  ن القبول العامدكتوراهالصلبةعلوم الفي 

ياء العل وممحمود ماجد محمود ضائع871 ن ياءعلوم الفي  ن القبول العامدكتوراهالصلبةعلوم الفي 

ياء العل ومفارس محمود احمد ذنون872 ن ياءعلوم الفي  ن ريندكتوراهالصلبةعلوم الفي  امتيازات تعويض متضن

ياء العل ومبرزان خلف قاسم احمد873 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن القبول العامماجستي علوم الفي 

ياء العل ومسعود خليل ابراهيم محمود874 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن القبول العامماجستي علوم الفي 

ياء العل ومنشوان صالح الدين درويش سليمان875 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن القبول العامماجستي علوم الفي 

ياء العل ومودق سعد عزيز كاطع876 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن القبول العامماجستي علوم الفي 

ياء العل ومامنة سفيان علي محو877 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن النفقة الخاصةماجستي علوم الفي 

ياء العل ومحارث فليح حسن مصطفن878 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن النفقة الخاصةماجستي علوم الفي 

ياء العل ومسعد غانم رفاعي محمود879 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن النفقة الخاصةماجستي علوم الفي 

ياء العل ومعطاهللا احمد عويد لطيف880 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن النفقة الخاصةماجستي علوم الفي 

ن حمدون881 ياء العل ومعلي ادريس ياسي  ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن النفقة الخاصةماجستي علوم الفي 

ياء العل ومحمد محمد حمد موس882 ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن رينماجستي علوم الفي  امتيازات تعويض متضن

ن صالح883 ياء العل ومعمر علي حسي  ن ياءعلوم الفي  ن ياءعلوم الفي  ن تدوير/ امتيازاتماجستي علوم الفي 

يعة العلوم االسالميةاحمد عبدالكريم عبد يونس884 القبول العامماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

يعة العلوم االسالميةدعاء غانم جاسم محمد885 القبول العامماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

يعة العلوم االسالميةعباس فاضل وشيح فنيان886 النفقة الخاصةماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

يعة العلوم االسالميةفاتن عزالدين عبدالسالم صالح887 النفقة الخاصةماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

 علي صادق888
ن يعة العلوم االسالميةهاشم حسي  النفقة الخاصةماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

يعة العلوم االسالميةنجالء مؤيد سليمان داؤد889 رينماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر امتيازات تعويض متضن

يعة العلوم االسالميةمحمد مرعي حسن طه890 ماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

يعة العلوم االسالميةاحمد علي اكديمي عبد هللا891 تدوير/ امتيازاتماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

يعة العلوم االسالميةحامد عباس مجول خليل892 تدوير/ امتيازاتماجستي الفقه واصولهالفقة واصولةالشر

القبول العامماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةاياد احمد نزال خضن893

القبول العامماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةحمزة علي شاكر فيض هللا894

النفقة الخاصةماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةزينب بشار احمد عبدهللا895
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رينماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةعبدهللا ازير عبدهللا عبوش896 امتيازات تعويض متضن

ماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةيعرب يونس حسن فتحي897
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

امتيازات ذوي شهداء الحشدماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةمروة عبد الكريم احمد محمد898

تدوير/ امتيازاتماجستي اصول الدينالعقيدة والفكر االسالميالعقيدة والفكر االسالمي العلوم االسالميةاحمد صالح عيد خلف899

القبول العامماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةايه معن هاشم خليل900

القبول العامماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةساره قحطان نوري عبدهللا901

القبول العامماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةطيبة عبدالعزيز عبدالرحمن عزيز902

ن903 القبول العامماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةمحمد حسن علي حسي 

القبول العامماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةمروان علي حسن عثمان904

القبول العامماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةنضال فاضل روضان دحام905

ار محمود906 ق منذر رصن النفقة الخاصةماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةاستير

النفقة الخاصةماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةثابت ابراهيم محمد رمضان907

النفقة الخاصةماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةجهاد فاضل ابراهيم عيىس908

النفقة الخاصةماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةسعد محسن احمد خلف909

النفقة الخاصةماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةمحمد عوض سعود اسماعيل910

ن عمر911 يف حسي  رينماجستي علوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسية العلوم السياسيةزياد شر امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي التمثيلالفنون المشحية الفنون الجميلةربيع وعد ايوب بنوش912

القبول العامماجستي التمثيلالفنون المشحية الفنون الجميلةعلي ناظم عبد شيت913

القبول العامماجستي التمثيلالفنون المشحية الفنون الجميلةوميض ابراهيم يوسف عبد الوهاب914

النفقة الخاصةماجستي التمثيلالفنون المشحية الفنون الجميلةماجد حميد عبد لفته915

القبول العامدبلوم عالالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةاصالة خالد محمد علي خضي 916

القبول العامدبلوم عالالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةامنة شبيل محمود محمدعلي917

النفقة الخاصةدبلوم عالالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةاسيل عاصم محمد مصطفن918

النفقة الخاصةدبلوم عالالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةمروة عصام احمد مولود919

ريندبلوم عالالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةجان اسحق حبيب اوراها920 امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةبالل عقيل فتحي عبدالقادر921

القبول العامماجستي الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةمروان محمد علوان هزاع922

ي يونس923 النفقة الخاصةماجستي الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةرمضان حيدر حاجر

ي924
النفقة الخاصةماجستي الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةنور عواد عاضي حموسر

ن925 ماجستي الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية الهندسةماهر حمد خلف حسي 

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

ن جفال926 القبول العامدكتوراهانشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةعالء الدين عبدالرحمن حسي 

القبول العامدكتوراهانشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةهشام سالم مراد ظاهر927



ي الدراسات العليا بكليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ن ف 2022-2021اسماء المقبولي 

القبول العامماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةاحمد ذياب محمد ذياب928

القبول العامماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةحسن باسل محمدعلي محمد929

القبول العامماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةعبد جاسم احمد جاسم930

القبول العامماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةمحمد حامد احمد محمد931

القبول العامماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةمصطفن عبدالباسط ابراهيم سلو932

النفقة الخاصةماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةهاله عدنان وهب محمديونس933

رينماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةمحمد غازي فيصل طرفه934 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةايمان فرحان احمد محمد935

ن شاكر محمود حسن936 تدوير/ امتيازاتماجستي انشاءاتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةحسي 

القبول العامماجستي طرق ومواصالتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةايهاب احمد محمد اسماعيل937

القبول العامماجستي طرق ومواصالتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةمحمد عدنان عبدهللا عبدالرحمن938

النفقة الخاصةماجستي طرق ومواصالتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةمحمد عدنان اعبيد اشعيب939

رينماجستي طرق ومواصالتالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةنكتل زياد حامد حسن940 امتيازات تعويض متضن

بةالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةشهد خضن الياس توما941 القبول العامماجستي ميكانيك الير

بةالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةعالء يوسف محمود سليمان942 القبول العامماجستي ميكانيك الير

بةالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةامي  توفيق كبسون صالح943 النفقة الخاصةماجستي ميكانيك الير

بةالهندسة المدنيةالهندسة المدنية الهندسةفرح زعال مشعل مصطفن944 رينماجستي ميكانيك الير امتيازات تعويض متضن

القبول العامماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةرواء طالل عبد هللا علي945

القبول العامماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةساره قيس خليل خلف946

القبول العامماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةسفيان جمال خليل زيدان947

القبول العامماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةعلي احمد ابراهيم خليل948

ن احمد949 النفقة الخاصةماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةباسل حامد حسي 

النفقة الخاصةماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةحكم وعد هللا شهاب احمد950

النفقة الخاصةماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةرحمه لقمان ابراهيم صالح951

النفقة الخاصةماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةزينة سعد عبد الجبار سعيد952

رينماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةانمار مساعد نايف شيت953 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةعمر عبد هللا احمد خلف954

تدوير/ امتيازاتماجستي الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية الهندسةمصطفن عبدهللا محمد خضن955

القبول العامماجستي هندسة الحاسوبهندسة الحاسوبهندسة الحاسوب الهندسةزينب علي وعد عبدالرحمن956

ن957 القبول العامماجستي هندسة الحاسوبهندسة الحاسوبهندسة الحاسوب الهندسةسارة ابراهيم فتحي ياسي 

رينماجستي هندسة الحاسوبهندسة الحاسوبهندسة الحاسوب الهندسةمحمد احمد خليل ذياب958 امتيازات تعويض متضن

ن959  الهندسةاشاء هاشم صالح حسي 
هندسة السدود 

والموارد المائية
القبول العامماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية
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 الهندسةانتصار ازهر هادي محمد960
هندسة السدود 

والموارد المائية
القبول العامماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةحسن جمال عبدهللا حسن961
هندسة السدود 

والموارد المائية
القبول العامماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةزكريا زينل محسن قنير962
هندسة السدود 

والموارد المائية
القبول العامماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةعمر يوسف الياس محمد963
هندسة السدود 

والموارد المائية
القبول العامماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةشهد عادل خضي  جدوع964
هندسة السدود 

والموارد المائية
النفقة الخاصةماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةنجالء سلطان مهدي صالح965
هندسة السدود 

والموارد المائية
النفقة الخاصةماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةندى همام ضياء محمد نجيب966
هندسة السدود 

والموارد المائية
النفقة الخاصةماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةاروى مامون يونس جميل967
هندسة السدود 

والموارد المائية
رينماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية امتيازات تعويض متضن

 الهندسةعائشة مهند يحن  قاسم968
هندسة السدود 

والموارد المائية
تدوير/ امتيازاتماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

 الهندسةيحن  فرحان يحن  عبدهللا969
هندسة السدود 

والموارد المائية
تدوير/ امتيازاتماجستي سدود وموارد مائيةسدود وموارد مائية

القبول العامماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةاحمد جبار ابراهيم حمةسور970

القبول العامماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةشاء بكر ذنون يونس971

النفقة الخاصةماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةبراء عمادالدين محمد علي مصطفن972

النفقة الخاصةماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةرفقة عبدالكريم شكر محمود973

ن974 ي اسماعيل ياسي 
النفقة الخاصةماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةريا حفر

ن صالح975 النفقة الخاصةماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةلينة ناطق ياسي 

رينماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةمحمد سليمان داؤد سليمان976 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي هندسة العمارةهندسة العمارةهندسة العمارة الهندسةمريم فارس يونس عبدالرحمن977

ن978  طب االسناناشاء جاسم عبد هللا ياسي 
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
القبول العامماجستي طب االسنان الوقان

 طب االسنانايه ذنون حامد ذنون979
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
القبول العامماجستي طب االسنان الوقان

 طب االسنانشى سليمان محمدعلي سليمان980
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
القبول العامماجستي طب االسنان الوقان

 طب االسنانهاجر ثائر محمود عبد هللا981
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
النفقة الخاصةماجستي طب االسنان الوقان

 طب االسنانليث محمد غانم محمد982
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
رينماجستي طب االسنان الوقان امتيازات تعويض متضن

 طب االسنانندى حسام الدين محمد رفيق خليل983
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
تدوير/ امتيازاتماجستي طب االسنان الوقان

ن شباط984  طب االسنانهديل عبدهللا ياسي 
االطفال والتقويم 

ي
 
وطب االسنان الوقان

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
 
تدوير/ امتيازاتماجستي طب االسنان الوقان

ي طب االسنانحسام عباس جاسم كمبار985
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
القبول العامماجستي العالج التحفىطن

ي طب االسنانمروة حامد عبد هللا علي986
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
القبول العامماجستي العالج التحفىطن

ي طب االسنانهدير شاهبور ابراهيم مجيد987
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
القبول العامماجستي العالج التحفىطن

ي طب االسنانشيماء علي احمد عمر988
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
النفقة الخاصةماجستي العالج التحفىطن

ي طب االسنانامنة مامون يونس جميل989
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
رينماجستي العالج التحفىطن امتيازات تعويض متضن

ي طب االسناناحمد مصطاف محمد موس990
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
تدوير/ امتيازاتماجستي العالج التحفىطن

ي طب االسنانرؤى خضي  عبيس جبار991
العالج التحفىطن

طب وجراحة الفم 

يواالسنان
تدوير/ امتيازاتماجستي العالج التحفىطن
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 طب االسنانامنه عبدالفتاح حمادي غزال992
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

القبول العامماجستي 

 طب االسنانعبدهللا مهدي صالح مهيدي993
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

القبول العامماجستي 

 طب االسنانمحمد ناظم مصطفن عبدهللا994
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

القبول العامماجستي 

 طب االسناناحمد رعد كريم صالح995
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

النفقة الخاصةماجستي 

 طب االسنانروعة سعد سالم ابراهيم996
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

رينماجستي  امتيازات تعويض متضن

 طب االسناناحمد فاروق خليل عموري997
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

تدوير/ امتيازاتماجستي 

 طب االسناندعاء عبد الحميد احمد محمد998
جراحة الفم والوجه 

ن والفكي 

طب وجراحة الفم 

واالسنان

جراحة الفم والوجه 
ن والفكي 

تدوير/ امتيازاتماجستي 

ن محمود999 القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانبنان خزعل ياسي 

القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانرنا مهدي فاضل موس1000

ي علي1001
ن
القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانشيماء شاكر حسن صوف

القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانصبا حازم حسن يوسف1002

القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانعلياء اسماعيل نارص اسماعيل1003

القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانعلياء وميض رمزي صديق1004

القبول العامدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانهدى اكرم سالم سليمان1005

ن رملة1006 النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانابتسام طه ياسي 

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسناناسماء يوسف ذنون عبد هللا1007

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانإحسان فارس سعد هللا إسماعيل1008

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانرجاء طاهر سليمان حامد1009

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانرشا مزاحم معيوف يونس1010

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانرنا ربيع عزيز  مصطفن1011

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانسيف سفيان احمد علي1012

ن عباس1013 النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانصبا نجمان ياسي 

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانعبد الرحمن إبراهيم علي صالح1014

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانعبد هللا جاسم محمد عبد هللا1015

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانالرا رياض عبد الرحيم جرجيس1016

ن1017 النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانمثنن سليمان احمد حسي 

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانمحمد ذنون يونس احمد1018

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانمحمد عبد اللطيف عبد هللا محمد1019

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسناننجوان فاضل شهاب احمد1020

النفقة الخاصةدكتوراهفلسفة علوم طب االسنانطب االسنانطب االسنان طب االسنانهشام ابراهيم ولي علي1021

 طب االسنانالنة ادريس محمود احمد1022
علوم طب االسنان 

االساسية

طب وجراحة الفم 

واالسنان
القبول العامماجستي ادوية الفم واالسنان

 طب االسنانمحمد هادي سعيد عباس1023
علوم طب االسنان 

االساسية

طب وجراحة الفم 

واالسنان
القبول العامماجستي ادوية الفم واالسنان
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 طب االسنانحسن عبد الحميد حسن احمد1024
علوم طب االسنان 

األساسية
النفقة الخاصةماجستي احياء مجهرية فمويةاحياء مجهرية

القبول العامدبلوم عالطب االشةطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلرؤى خالد حمدي صا لح1025

القبول العامدبلوم عالطب االشةطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلسارة عادل كوريا اوراها1026

القبول العامدبلوم عالطب االشةطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلصدى عبد المنعم عبد هللا محمد1027

ن حمدون1028 القبول العامدبلوم عالطب االشةطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلهدى محمد ياسي 

ن1029 النفقة الخاصةدبلوم عالطب االشةطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلرنا محمد احمد حسي 

النفقة الخاصةدبلوم عالطب االشةطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلرند مؤيد سعدي علي1030

النفقة الخاصةماجستي طب المجتمعطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلزينة عبد القادر طابو1031

النفقة الخاصةماجستي طب المجتمعطب االشة والمجتمعطب االشة والمجتمع طب الموصلعمر بشي  بدران ابراهيم1032

القبول العامماجستي علم االمراضعلم االمراضعلم االمراض طب الموصللؤي عطاهللا فهد مخلف1033

القبول العامماجستي علم االمراضعلم االمراضعلم االمراض طب الموصلمحمد عبداالله عبدالرحمن عبدهللا1034

النفقة الخاصةماجستي علم االمراضعلم االمراضعلم االمراض طب الموصلاالء محمد عبدالرحمن محمد علي1035

النفقة الخاصةماجستي علم االمراضعلم االمراضعلم االمراض طب الموصلرحاب محمد ادريس1036

النفقة الخاصةماجستي علم االمراضعلم االمراضعلم االمراض طب الموصلزينة زهي  محمدجميل مال علي1037

القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهاامنة ابراهيم احمد عبد هللا1038

القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهاايه عبد الحميد رشيد محمد1039

القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهادالل صالح صديق يونس1040

القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهازينب محمد محمود محمد1041

القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهاعمر قاسم عثمان الياس1042

ن1043 القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهامحمود حميد سلطان حسي 

القبول العامماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهاوفاء موس كداوي محمد1044

ن يونس حسن1045 النفقة الخاصةماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهامهند تحسي 

النفقة الخاصةماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهامينا فيصل حمادي علي1046

النفقة الخاصةماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهاهديل لؤي دوري خليل1047

ي صابر1048 رينماجستي العلوم البيئيةالعلوم البيئيةالعلوم البيئية علوم البيئة وتقناتهارغدة محمد ناجر امتيازات تعويض متضن

القبول العامدبلوم عالاحصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتزينب سعد صالح مصطفن1049

القبول العامدبلوم عالاحصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتشهد جمال جاسم محمد1050

النفقة الخاصةدبلوم عالاحصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتعزام محمد احمد حسن1051

النفقة الخاصةدبلوم عالاحصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتعمر سامي سعيد حسن1052

القبول العامماجستي احصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتعالء فرحان احمد عزاوي1053

القبول العامماجستي احصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتمحمد ابراهيم عثمان محمد1054

النفقة الخاصةماجستي احصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتمحمد خميس رشيد صالح1055
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ن1056 ن مخلف حسي  النفقة الخاصةماجستي احصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتمدركه حسي 

النفقة الخاصةماجستي احصاءاحصاءاالحصاء والمعلوماتية علوم الحاسوب والرياضياتموس محمد موس فرحان1057

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتايهاب طارق الياس خلو1058 القبول العامدبلوم عالبرمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتاحمد عبدالكريم بالل عبدالعزيز1059 النفقة الخاصةدبلوم عالبرمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتعمر ابراهيم شيت داود1060 القبول العامماجستي برمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتلمياء فائز صالح محمود1061 القبول العامماجستي برمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتمازن محمد اسماعيل خلف1062 القبول العامماجستي برمجياتبرمجياتالير

ن1063 مجيات علوم الحاسوب والرياضياتاحمد رياض عبدهللا شاهي  النفقة الخاصةماجستي برمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتشهد جالل احمد ايوب1064 النفقة الخاصةماجستي برمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتغسان خليل ابراهيم حليو1065 النفقة الخاصةماجستي برمجياتبرمجياتالير

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتشهد سعد عمر خطاب1066 رينماجستي برمجياتبرمجياتالير امتيازات تعويض متضن

مجيات علوم الحاسوب والرياضياتطارق نجم عبيد عيدان1067 ماجستي برمجياتبرمجياتالير
امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

القبول العامماجستي رياضيات بحتةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتاشاء عدنان نجم عبد هللا1068

القبول العامماجستي رياضيات بحتةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياترند كنعان زكي حسن1069

النفقة الخاصةماجستي رياضيات بحتةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتسيبل سعيد خليل حسن1070

ن1071 النفقة الخاصةماجستي رياضيات بحتةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتعبيدة عبدالمنعم احمد امي 

النفقة الخاصةماجستي رياضيات بحتةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتيوسف ولي عباس حمان1072

ن قاسم1073 القبول العامدكتوراهرياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتزينة طالل ياسي 

القبول العامدكتوراهرياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتكرم نزار عبدالكريم خليل1074

ن كردوش خلو يوسف1075 النفقة الخاصةدكتوراهرياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتحسي 

النفقة الخاصةدكتوراهرياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتعلي احمد عبد الرحيم عبدهللا1076

النفقة الخاصةدكتوراهرياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتوارف بدر باسم يحن  رجب1077

ن1078 ريندكتوراهرياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتازهر زكي عبدهللا حسي  امتيازات تعويض متضن

ن محمد1079 القبول العامماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتفاطمه محمد ياسي 

القبول العامماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتمنال ابراهيم محمد نزيل1080

النفقة الخاصةماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتابراهيم محمد محي الدين محمد1081

ن1082 النفقة الخاصةماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتانمار محمدشاكر حسن حسي 

النفقة الخاصةماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتجالل خلف قاسم ملكو1083

النفقة الخاصةماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتختام محمد احمد حميد1084

ي1085
ر
رينماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتمحمد مصطفن جرجيس عبدالباف امتيازات تعويض متضن

ماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتسماء عبدالقادر مجيد عبدهللا1086

امتيازات ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة  عل نفقته 

الخاصة

تدوير/ امتيازاتماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتاالء عبد الرزاق مهدي صالح1087
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تدوير/ امتيازاتماجستي رياضيات حاسوبيةالرياضياتالرياضيات علوم الحاسوب والرياضياتعبداالمي  علي سعد حسن1088

القبول العامدبلوم عالعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتاحمد سامي محمود فتحي1089

القبول العامدبلوم عالعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتبسمه ارشد صالح ابراهيم1090

النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتاحمد عماد عبد صالح1091

النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتمحمد سعدالدين جاسم محمد1092

ن1093 النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتنور زياد طه حسي 

النفقة الخاصةدبلوم عالعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتياش رياض ناظم عبدهللا1094

القبول العامدكتوراهعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتزياد صفاء يونس صفاوي1095

القبول العامدكتوراهعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتميس الريم عضيد كمال توفيق1096

ن محمد قاسم1097 النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتاسامة ياسي 

النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتحارصن ابراهيم عبد حسن1098

النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتعمار احمد عبدهللا علي1099

النفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتهرمان يوسف ابراهيم محمد1100

القبول العامماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتعمار عادل احمد حامد1101

القبول العامماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتمحمود محمد محمود عبدال1102

النفقة الخاصةماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتاشاء نارص عبود حسن1103

ف الدين يحن  جرجيس1104
النفقة الخاصةماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتريان شر

النفقة الخاصةماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتعلي عبد الوهاب يحن  طه1105

ي عادل شكر محمود1106
ن
النفقة الخاصةماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتهان

رينماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتاحمد عادل احمد جدوع1107 امتيازات تعويض متضن

تدوير/ امتيازاتماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتريا اكرم حمدي شيت1108

ن محمد1109 تدوير/ امتيازاتماجستي علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب علوم الحاسوب والرياضياتغزوان فواز ياسي 


