


المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام رشٌد عنان جواد كاظم1

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتمشتاق فرحان حسن علوان2

النفقة الخاصة رعد عبد هللا كاظم جدي3

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام دٌنا منذر نعمان خلٌل4

ذوي الشهداءامتٌازاتامٌر علً ضعٌف عل5ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازات علً حكمت كاظم خضٌر6

النفقة الخاصة نهاد احمد سحاب مطر7

النفقة الخاصةقصً علً احمد رحٌم8

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

تعوٌض متضررٌنامتٌازات زٌاد طارق علً حسٌن9

القبول العامجاسم محمد شهاب احمد10

سجٌن سٌاسًامتٌازات حبٌب ابراهٌم احمد كاظم11

ذوي الشهداءامتٌازات حٌدر سالم احمد صالح12

النفقة الخاصةنغم حكمت عباس حسٌن13

النفقة الخاصة وسام ابراهٌم رشٌد حسن14

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام سٌف خالد كامل محمد15

امتٌازاتراجً جابر رسن صراخ16
/ ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة 

على نفقته الخاصة

تعوٌض متضررٌنامتٌازات زٌنة سفاح عبدالستار غال17ً

النفقة الخاصة بشرى خٌر هللا احمد محمد18

النفقة الخاصةبهاء سنان عباس مشجل19

كلٌة التربٌة االساسٌة: اوال 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة : القسم 

طرائق تدرٌس التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة : القسم 

طرائق تدرٌس التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التارٌخ: القسم 

طرائق تدرٌس التارٌخ: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

: الدراسة 

الماجستٌر

العلوم : القسم 

طرائق تدرٌس العلوم: التخصص 
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كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  : ثانٌا 

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام اٌمان علً سعدون ابراهٌم20

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتمٌسم سمٌر محمد سبع21

منتسب وزارة التعلٌم العالًالقبول العام رابعة حسٌن مهدي صالح22

النفقة الخاصة كاظم محً كاظم مهدي23

النفقة الخاصةمً مجٌد كامل شاكر24

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام ورود ٌونس سالم هان25ً

النفقة الخاصةرغد اسماعٌل حسٌن احمد26

النفقة الخاصة هدٌل زٌد حسن مزعل27

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
تعوٌض متضررٌنامتٌازات نورالهدى ٌوسف نوار صالح28

الطالب االول فاطمه اسماعٌل ابراهٌم حدٌري29

الطالب االول الٌدخل محرك الفرز 

ٌرجى معالجته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق 

قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس 

الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم

القبول العام هاله توفٌق علً جواد30

ذوي الشهداءامتٌازات مكٌه ضٌاء خضر جاسم31

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازات علً سلٌمان محمود عل32ً

ذوي شهداء الحشدامتٌازات ساره خالد عزٌز غٌدان33

النفقة الخاصة تبارك مظفر علً حسٌن34

النفقة الخاصة عامر خمٌس جواد محمد35

النفقة الخاصة نور فالح لطٌف نجم36

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام تبارك عمار حسن غٌدان37

تعوٌض متضررٌنامتٌازات مثنى ضٌاف بالل هزاع38

سجٌن سٌاسًامتٌازات فاضل حسٌن عبد الحسن عبد هللا39

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة العربٌة  : القسم 

اللغة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة العربٌة  : القسم 

االدب: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

اللغة العربٌة  : القسم 

اللغة: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

اللغة العربٌة  : القسم 

االدب: التخصص 
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النفقة الخاصة غدٌر علً محمود رحٌم40

النفقة الخاصة حوراء حمٌد عبد هللا محمد41

النفقة الخاصة سالم محمد محمود مصلح42

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام غانم اسماعٌل كنعان حبٌب43

تعوٌض متضررٌنامتٌازات هناء قاسم ركلً حسن44

ذوي شهداء الحشدامتٌازات سجى محمد كرٌم عبد45

النفقة الخاصةثامر عبد علً حبٌب46

النفقة الخاصةسما قاسم نجم عبد47

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
تعوٌض متضررٌنامتٌازات قاسم صادق محً كا ظم48

القبول العام سمر مثنى عدنان تبان49

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام فاروق محسن سلٌمان داود50

تعوٌض متضررٌنامتٌازات رنٌن نوري جواد ٌاس51

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازات زٌد ماجد حسن فلٌح52

النفقة الخاصة اسراء علً رحمان عل53ً

النفقة الخاصة مصطفى رعد صادق جواد54

النفقة الخاصة خالد حٌدر مهدي عباس55

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام مصطفى فلح عبد الرضا هادي56

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازات دلو سعٌد محمود دلو57

النفقة الخاصة زٌنب عقٌل مسلم صالح58

النفقة الخاصة مشتاق طالب مطشر عل59ً

النفقة الخاصة نورالهدى تركً طه حرٌم60

: الدراسة 

الدكتوراه

التارٌخ   : القسم 

التارٌخ االسالمً: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

التارٌخ  : القسم 

التارٌخ الحدٌث: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التارٌخ   : القسم 

التارٌخ االسالمً: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التارٌخ  : القسم 

التارٌخ الحدٌث: التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام اٌفان عادل داود سالم61

تعوٌض متضررٌنامتٌازات زٌنة علً خلٌفة شكر62

ذوي شهداء الحشدامتٌازات سعد محسن جاسم محمد63

النفقة الخاصة لٌنا علً عبدهللا حسٌن64

النفقة الخاصة علً حسن سلوم خلٌل65

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام نور صبحً عٌدان عباس66

تعوٌض متضررٌنامتٌازات نور مزهر احمد حسن67

ذوي الشهداءامتٌازات محاسن قاسم حمود جواد68

امتٌازات علً حسٌن مهدي محمد69
/ ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة

على نفقته الخاصة

ذوي شهداء الحشدامتٌازات نور ضٌاء كا ظم مهدي70

النفقة الخاصة بٌداء كرٌم اسماعٌل محسن71

النفقة الخاصة عاصم محان فزع سبع72

النفقة الخاصة سجى جاسم علً نجم73

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العامهند نزار مصطفى محمد74

النفقة الخاصة احمد حسن خلف حرام75ً

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العامضحى علً عبد عباس76

تعوٌض متضررٌنامتٌازات حوراء ستار عطٌه جواد77

منتسب وزارة التعلٌم العالًالقبول العام حسن عبد هللا حسن اسماعٌل78

ذوي الشهداءامتٌازات حسنٌن علً حسٌن مكسر79

النفقة الخاصة علً عباس عبد عبٌد80

النفقة الخاصة محمد ثاٌر عباده حمد81

: الدراسة 

الدكتوراه

العلوم التربوٌة والنفسٌة   : القسم 

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي: التخصص 

الدراسة 

الدكتوراه:

الجغرافٌة   : القسم 

جغرافٌة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

الجغرافٌة  : القسم 

جغرافٌة: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

العلوم التربوٌة والنفسٌة  : القسم 

علم النفس التربوي: التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام تقى اٌاد حارز عبدهللا82

تعوٌض متضررٌنامتٌازات سمٌر زبٌد مظلوم محمد83

ذوي شهداء الحشدامتٌازات زٌنب جاسم رشٌد محمود84

النفقة الخاصة عبدالرحٌم ابراهٌم محمد عل85ً

النفقة الخاصة نور جلٌل عبدالكرٌم قادر86

النفقة الخاصة صافً احمد فاضل قاسم87

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
تعوٌض متضررٌنامتٌازات مصطفى جابر غركان محمد88

القبول العام هدى نهاد سلمان جاسم89

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازات محمد ثامر حسن عبداالمٌر90

النفقة الخاصة مصطفى محمد كاظم داود91

النفقة الخاصة امنه ٌاسٌن ابراهٌم كاظم92

النفقة الخاصة صالح حسن داود محمد93

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام عباس ابراهٌم عزٌز عل94ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازات وفاء ناجً مهدي صالح95

النفقة الخاصة اخالص عبد المنعم ابراهٌم عباس96

النفقة الخاصة محمد احمد ٌاسٌن حسٌن97

النفقة الخاصة هبه احمد سعدون مزبان98

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
تعوٌض متضررٌنامتٌازات احمد رشٌد ابراهٌم خلف99

القبول العام رغد عبدالعباس خالد دفلة100

امتٌازات حسن علً خلف حسٌن101
/ ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة

على نفقته الخاصة

النفقة الخاصة سجى فارس راضً عباس102

النفقة الخاصة سامر عامر عبدالرحمن جبر103

النفقة الخاصة بٌداء خمٌس احمد خلف104

: الدراسة 

الماجستٌر

العلوم التربوٌة والنفسٌة   : القسم 

علم النفس التربوي: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

العلوم التربوٌة والنفسٌة : القسم 

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة االنكلٌزٌة  : القسم 

اللغة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة االنكلٌزٌة : القسم 

االدب: التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام فاتن علً احمد محمد105

منتسب وزارة التعلٌم العالًالقبول العام زٌنة غنً فاضل عباس106

تعوٌض متضررٌنامتٌازات نور صباح ناجً خورشٌد107

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازات حال ٌاسٌن كاظم فدعم108

النفقة الخاصة صالح عباس زٌدان احمد109

النفقة الخاصة عبدالستار عبدالجبار ابراهٌم جدوع110

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام رسل رحمن ٌاسٌن عل111ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازات محمد داود سلمان جاسم112

القبول العام اٌمان ثامر سفد حسٌن113

ذوي الشهداءامتٌازات بشرى عباس طاهر شنٌشل114

النفقة الخاصة احمد ستار ابراهٌم خلف115

النفقة الخاصة زٌنب ماجد محمد صالح محمد عل116ً

النفقة الخاصة هبه ستار عواد كاظم117

النفقة الخاصة اٌمان خلٌل ابراهٌم خمٌس118

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام مصطفى خالد محمد حسٌن119

القبول العام مروان هشام انور هاشم120

تعوٌض متضررٌنامتٌازات سارة مجبل شاكر محمود121

امتٌازات اٌناس خٌرهللا علً عسكور122
/ ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة 

على نفقته الخاصة

ذوي الشهداءامتٌازات رسل خزعل فاضل علوان123

النفقة الخاصة هاله عدنان داود سلمان124

النفقة الخاصة مٌنا عدنان الٌح علوان125

النفقة الخاصة عبٌر علً حمٌد عبدهللا126

النفقة الخاصة لٌث شدهان ثامر جواد127

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة: ثالثاً 

: الدراسة 

الدكتوراه

علوم الحٌاة : القسم 

علوم الحٌاة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

علوم الحٌاة : القسم 

علوم الحٌاة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

علوم الكٌمٌاء  : القسم 

الكٌمٌاء: التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام سحر مراد حسٌن عل128ً

القبول العام تحرٌر غٌاث مجٌد محمود129

النفقة الخاصة حٌدر غانم عٌسى جالب130

النفقة الخاصة علً اٌوب ابراهٌم علوان131

النفقة الخاصة ٌاس خضٌر جاسم محمد132

النفقة الخاصة عالء عامر حسٌن مسلم133

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام صبا قٌس كٌطان سمٌر134

القبول العام عبدهللا حسٌن علوان حسن135

تعوٌض متضررٌنامتٌازات عمر كرٌم ٌوسف صالح136

النفقة الخاصة شٌرٌن محمد محمود كاظم137

النفقة الخاصة علٌاء سهٌل احمد حسن138

النفقة الخاصة سحر حسٌن رشٌد سمٌن139

النفقة الخاصة باسم شفً مامً اكبر140

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام تركً هالل كاظم سلمان141

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتعلً عبد كاظم عمٌر142

القبول العام عمران علً عباس كرم143

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازاتفرا س طا رق شا كر محمو د144

منتسب وزارة التعلٌم العالًالقبول العام عالء كامل جبار ٌاس145

سجٌن سٌاسًامتٌازاتاحسان علً ناصر حسبن146

النفقة الخاصة لمى نوري عبد عل147ً

النفقة الخاصة ٌوسف عبد االمٌر دروٌش ٌوسف148

النفقة الخاصة زٌنب ٌوسف شمخً جٌاد149

النفقة الخاصة دنٌا عبدالمنعم محمدعلً فدعم150

النفقة الخاصة محمد قاسم خلف كنج151

النفقة الخاصة رشا سعد عزٌز حمادي152

النفقة الخاصة رائد ابراهٌم حسن عل153ً

الدراسة 

الدكتوراه:
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:     التخصص 

الدراسة 

دبلوم عالً:

علوم الكٌمٌاء  : القسم 

علوم الكٌمٌاء:     التخصص 

الدراسة 

دبلوم عالً:

علوم الحٌاة  : القسم 

علوم الحٌاة: التخصص 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة: رابعاً 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العامهادي علً زٌدان خلف154

القبول العامانتصار محمد محسن غال155ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتنقٌب علً حسٌن اسماعٌل156

النفقة الخاصة صفاء سهٌل محمد موسى157

النفقة الخاصة مرتضى صبري كرم محمود158

النفقة الخاصة نورا محمد مصطفى عمر159

النفقة الخاصة عبد هللا فؤاد صا لح خلف160

النفقة الخاصة رانٌه محمد احمد جاسم161

النفقة الخاصة علً محمد ناصر حسٌن162

النفقة الخاصة علي خالد عبد الحسن مجيد163

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام عمار جبار خلف ابراهٌم164

تعوٌض متضررٌنامتٌازات حمٌد رشٌد موالن سٌد165

منتسب وزارة التعلٌم العالًالقبول العام لمى بشٌر حسٌن محمدعل166ً

النفقة الخاصة نشوان عبدالحمٌد عباس محمد167

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام هبه عبدهللا اسماعٌل هادي168

القبول العام دٌانا خضٌر عباس عوٌد169

تعوٌض متضررٌنامتٌازات سناء ثامر طه كاظم170

النفقة الخاصة سارة مصلح ٌاسٌن حمد171

النفقة الخاصة اسراء عدنان عبد مهدي172

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
القبول العام فاطمة باسم محمد نصٌف173

القبول العام بان سعٌد عباس عل174ً

النفقة الخاصة سرى اكرم قهرمان رشٌد175

الدراسة 

الماجستٌر:
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:     التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

البستنة وهندسة الحدائق : القسم 

بستنة فاكهة وخضر:    التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

البستنة وهندسة الحدائق : القسم 

بستنة: التخصص 

: الدراسة 

الدبلوم العالً

البستنة وهندسة الحدائق : القسم 

البستنة وهندسة الحدائق: التخصص 

كلٌة الزراعة: خامساً 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت
تعوٌض متضررٌنامتٌازات اوراس رزوقً وهٌب عمر176

القبول العام تغرٌد هادي ماهود منصور177

ذوي شهداء الحشدامتٌازات منار عبدالقادر عبدالستار كاظم178

النفقة الخاصة ازهر اسعد ابراهٌم حسن179

النفقة الخاصة علً صالح حسن حسون180

النفقة الخاصة معتز حسون كركوش كاطع181

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام عبدالمطلب حازم خلٌل ثابت182

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام مٌس طه حمٌد حسٌن183

القبول العام مٌعاد ابراهٌم تركً حطحوط184

تعوٌض متضررٌنامتٌازات حسٌن فاضل محمد كاظم185

النفقة الخاصة ٌاسر حسٌن جواد كاظم186

النفقة الخاصة سرى زهٌر علً ابراهٌم187

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

النفقة الخاصة دنٌا طاهر عصفور سلمان188

االنتاج الحٌوانً                                      :                                     القسم 

انتاج حٌوانً:                               التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم التربة والموارد المائٌة                   :                                          القسم 

علوم التربة والموارد المائٌة:                                 التخصص 

الدراسة 

ماجستٌر:
طب اطفال:  التخصص 

كلٌة الطب: سادساً 

: الدراسة 

الماجستٌر

االنتاج الحٌوانً                               :                                   القسم 

ثروة حٌوانٌة:  التخصص 

الدراسة 

دبلوم عالً:
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام صفاء شهاب احمد قصاب189

القبول العام شٌرٌن مؤٌد جاسم محمد190

تعوٌض متضررٌنامتٌازات عذراء طارق احمد ابراهٌم191

القبول العام مها مفٌد علوان احمد192

ذوي الشهداءامتٌازات محمد جاسم محمد مطلك193

النفقة الخاصة هند محمد جاسم حمادة194

النفقة الخاصة افراح عدنان هاشم داود195

النفقة الخاصة استبرق كرٌم عبدهللا داود196

دعم مالكات طبٌة- مرشح خارج الخطة النفقة الخاصة احمد فرحان حمد كاظم197

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام رسل مازن قدوري عبد هللا198

القبول العام ضحى صالح محمد طه199

تعوٌض متضررٌنامتٌازات اسراء محمد كرٌم مرهج200

ذوي الشهداءامتٌازات حوراء علً كاظم عبدهللا201

النفقة الخاصة زهراء علً ناصر حسٌن202

النفقة الخاصة هبه رشٌد احمد رشٌد203

النفقة الخاصة بشرى مسعد كاظم عبد عل204ً

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام ٌاسمٌن غضبان عبد كاظم205

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتهٌام هاشم سعٌد عبد الحسن206

القبول العام تقى علً محمد كاظم207

امتٌازاتعمر عامر محمد رمٌض208
/ ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة 

على نفقته الخاصة

النفقة الخاصة مها مطر عطٌوس مراد209

النفقة الخاصة علً صالح حمٌد خمٌس210

النفقة الخاصة عبد الرسول جدعان عبد محمود211

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الحاسوب                                      :                                   القسم 

علوم حاسوب: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الحٌاة                       :                                                          القسم 

علوم حٌاة:                                      التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الكٌمٌاء                      :                                                        القسم 

علوم كٌمٌاء:                                    التخصص 

كلٌة العلوم: سابعاً 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام عذراء فالح حسن شمال212

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتمنى احمد حمد حسٌن213

الطالب االول عمر عدنان جسام حمادي214

الطالب االول الٌدخل محرك الفرز 

ٌرجى معالجته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق 

قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس 

الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم

القبول العام ضٌاء كرٌم رحٌم غاٌب215

النفقة الخاصة حٌدر محمد رضا عبدهللا216

النفقة الخاصة بٌداء خلٌل مصطفى صالح217

النفقة الخاصة ابتهال ثابت جمٌل ابراهٌم218

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام هند ولٌد عبدهللا عٌسى219

القبول العام ساره عباس جاسم محمد220

تعوٌض متضررٌنامتٌازات هدى تركً حومد عل221ً

النفقة الخاصة عبدالسالم محمود حسن جاسم222

النفقة الخاصة رؤى جاسم محمد حبٌب223

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام مروه حازم صبار عباس224

القبول العام ٌسرى علً حسٌن عل225ً

القبول العام هاله منصور حسٌن حسن226

تعوٌض متضررٌنامتٌازات اكرام مهدي صبار عرمان227

النفقة الخاصة حسٌن صبحً عبدالرحمن عل228ً

النفقة الخاصة رافد محمود عبدهللا رستم229

النفقة الخاصة هدى طالب جلٌل سعود230

النفقة الخاصة نبٌل خلٌل حسٌن رجب231

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الرٌاضٌات                       :                                                    القسم 

علوم الرٌاضٌات:                                 التخصص 

الدراسة 

الدكتوراه:

علوم الفٌزٌاء                                        :                                      القسم 

علوم الفٌزٌاء: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الفٌزٌاء                                         :                                     القسم 

فٌزٌاء الحالة الصلبة: التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام اسراء قاسم حسٌن عل232ً

القبول العام انهار فؤاد عبدالعزٌز طه233
النفقة الخاصة نور ماجد كرٌم احمد234

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام اسماء شاكر محمود كاظم235

القبول العام عباس حٌدر عبد العباس ضاري236

تعوٌض متضررٌنمتٌازات بٌداء نهاد حسن ٌوسف237

النفقة الخاصة ذكاء عامر حسٌن علوان238

النفقة الخاصة اسامه مهدي صالح جاسم239

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام دٌانا فارس سلمان احمٌد240

تعوٌض متضررٌنامتٌازات جنان عدنان عبعوب فلٌح241

النفقة الخاصة مصطفى رعد ٌحٌى رشٌد242

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام نور ثامر عبد كرٌم243

تعوٌض متضررٌنامتٌازات نوره جار هللا موسى عمران244

النفقة الخاصة فاطمة فالح عبد الحسن عوٌد245

النفقة الخاصة علً حسٌن احمد محمد246

ً كلٌة الهندسة: ثامنا

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                        :                                                                  القسم 

الهندسة االنشائٌة:                                                التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                                              :                              القسم 

هندسة االدارة االنشائٌة: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                                            :                               القسم 

هندسة التربة واالسس: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

جٌولوجٌا النفط والمعادن                              :                                   القسم 

علم االرض/ الجٌولوجٌا :    التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام مهند قٌس كامل ناصر247

تعوٌض متضررٌنامتٌازات زبٌد محرف عزٌز حسٌن248

القبول العام عمار خضر شكر محمود249

النفقة الخاصة ابراهٌم مهند ندٌم قاسم250

النفقة الخاصة عبدهللا هادي حربً محمد251

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام نور حسن علً حسٌن252

القبول العام ساره فالح مهدي حسن253

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام انمار اٌوب كاظم خمٌس254

تعوٌض متضررٌنامتٌازات شٌماء شاكر محمود عذب255

النفقة الخاصة روان رعد حسٌن طه256

النفقة الخاصة محمد عبدالحمٌد حسن علٌوي257

النفقة الخاصة نور حسٌن عبد الرحمن عبد العزٌز258

النفقة الخاصة زٌنب عبد عون حمه صالح259

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام مهٌمن صباح عواد محمود260

تعوٌض متضررٌنامتٌازات زٌنب برٌسم فجر عوٌد261

النفقة الخاصة احمد طالب جسام محمد262

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة المواد             :                                                                 القسم 

هندسة المواد:                                                         التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مٌكانٌكة               :                                                             القسم 

مٌكانٌك:                                          التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:
احٌاء مجهرٌة بٌطرٌة:     التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:
االمراض المشتركة:    التخصص 

كلٌة الطب البٌطري: تاسعاً 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

تعوٌض متضررٌنامتٌازات هدٌر محمد فهد احمد263

القبول العام سلٌمه صالح حسٌن حمٌدي264

ذوي الشهداءامتٌازات نبات مطشر حسٌن مذكور265

سجٌن سٌاسًامتٌازات اٌاد كاظم خلف نزٌل266

ذوي شهداء الحشدامتٌازات احمد طالب محً حسن267

النفقة الخاصة عمار محمود عبد جاسم268

النفقة الخاصة سوسن نجم عبد جارهللا269

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام سحر سالم عبد جرٌذي270

القبول العام زٌنب صباح حسن عل271ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتلمى تحسٌن علً حسن272

ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازاتاحمد رزوقً عبد سالم273

النفقة الخاصة رقٌه سالم عبدهللا عل274ً

النفقة الخاصة زٌنب عدنان محمد اسود275

النفقة الخاصة غسان عدنان جبار محمود276

النفقة الخاصة ٌاسٌن كنعان خمٌس محمد277

النفقة الخاصة نورس فاضل حمٌد منصور278

النفقة الخاصة احمد عادل مظهر داود279

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة: عاشراً

كلٌة العلوم االسالمٌة: احد عشر 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم قران                                         :                                         القسم 

علوم قران:     التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:
قانون عام حقوق االنسان والحرٌات العامة:     التخصص 
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