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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 رئاسة الجامعة  -ا

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل( حسن اسماعيل حسن عبد هللا 1 ارشاد تربوي دكتوراه 1

 )اصيل( فريق محي عالء جمال 1 صحافة  دكتوراه 2

 )اصيل( عبد هللا احمد سالم جاسم 1 ومكتباتمعلومات  دكتوراه 3

 )اصيل(كاظم سعيد شيماء رعد  .1 2 حاسبات ماجستير 4
 )اصيل(جاسم احمد سعد اأسماء  .2
 )احتياط(محمد جواد رنا جاسم  .3

 (صيلاخر احمد نصيف جاسم )ص .1 1 قانون خاص ماجستير 5
 مهدي مطلك خلف )احتياط(احمد  .2

 ابتسام جمعة حاوي عكاب )اصيل( 1 تقنيات المعلومات ماجستير 6

 13عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 7عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 9عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 

 كلية اإلدارة و االقتصاد -1

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 سلمان )اصيل(حسام حميد سلطان  1 محاسبة ضريبية  دكتوراه 1

 محمود حسن جمعة رحيم)اصيل( .1 1 إدارة موارد بشرية  دكتوراه 2
 كريم صيهود كرم كاظم )احتياط( .2

 4عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 2عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 3عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 كلية التربية الرياضية  -3

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل(حمود رمضانشهاب احمد  .1 2 فسيولوجيا التدريب دكتوراه 1
 )أصيل( إبراهيم حسين ليلجوليد  .2
 )احتياط( غيدان احمد فؤاد عبد اللطيف .3
 احمد ولهان حميد هادي )احتياط( .4

 )اصيل( عبد هللا احمد على طالل 1 رياضة خواص دكتوراه 2

 )اصيل(الرضا فرحان وريد رياض عبد  .1 1 جمناستك  دكتوراه 3
 )احتياط(إبراهيم رافت زينب صباح  .2

 )اصيل(محمد علي فدعم ا عبد المنعم نيد .1 1 تاريخ تربية رياضية ماجستير 4
 )احتياط( عبد الكريم جليل رشا خزعل .2

 )اصيل( جعفر جواد عمار موسى .1 1 مالكمة  ماجستير 5
 )احتياط( شعالن محمد اياد كامل .2

 6عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 6عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 11عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 السياسيةوالعلوم القانون كلية  -4

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل(جهاد محمد نورا عدنان  .1 1 قانون خاص ماجستير 1
 )احتياط( مخيبر غليس عدنان يونس .2

 3عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 1عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 2عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 

 

 البيطري الطبكلية  -5

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل( عبيد حليم حمزة حسين 1 احياء مجهرية / طفيليات دكتوراه 1

 )اصيل(رشيد حميد ياسين محمود  1 جراحة وتوليد بيطري  دكتوراه 2

 )اصيل( جواد سارة جاسم عبد األمير .1 1 امراض طب عدلي ماجستير 3
 )احتياط(إبراهيم محمد عبد محمود  .2

 3عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 3عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 4عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 الزراعةكلية  -6

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل( عبيد حسن عبد الرحيم عاصي 1 بستنة وهندسة حدائق/ زراعة محمية  دكتوراه 1

 )اصيل( مصلح نجم منعم فاضل .1 1 بستنة وهندسة حدائق/ تكنلوجيا حبوب دكتوراه 2
 )احتياط( عيسى ابراهيم باسم الماس .2

 )اصيل(عبد هللا كاظم وسام حبيب  1 بستنة  ماجستير 3

 6عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

  3 عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها:

 4عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 

 

 العلومكلية  -7

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل( طالل محمد علوان فرحان .1 1 كيمياء صناعية ماجستير 1
 )احتياط( محي هبة باسم ذياب .2

 )اصيل(حميد احمد صابرين عبد الكريم  1 فيزياء مواد ماجستير 2

 )اصيل( عبد الواحد رجب خالد ضياء 1 علوم حياة / طحالب دكتوراه 3

 )اصيل(إبراهيم حبيبندى إسماعيل  .1 1 فيزياء/ فيزياء نظرية دكتوراه 4
 (احتياط)محمد علي جعفر صادق  .2

 6عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 4عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 6عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 االنسانيةالتربية للعلوم كلية  -8

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل(خلف مرس سهاد شالش  .1 1 جغرافية طبيعية ماجستير 1
 )احتياط( نومان خلف هناء علي .2

 )اصيل( رفعت عبد الكريم جاسممنى  1 لغة عربية / ادب دكتوراه 2

 )اصيل(محمود احمد عدنان عبد الكريم  .1 1 ط. ت. عربي  دكتوراه 3
 )احتياط( علوان محمدشذى مثنى  .2

 )اصيل(شاكر محمد انوار فاروق  .1 1 ط.ت. تاريخ دكتوراه 4
 )احتياط( حسن شبيب حسن حميد .2

 )اصيل( عبد علي كريم ساهرة عواد 1 تاريخ اسالمي دكتوراه  5

 )اصيل( جواد كاظم سنان صادق 1 تاريخ حديث دكتوراه  6

 )اصيل( كامل عيدان نهى عامر 1 ط. ت. لغة انكليزية دكتوراه  7

 )اصيل( إبراهيم موسى مسرة ماجد 2 لغة إنكليزية / ادب دكتوراه  8

 9عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 8عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 11عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 الهندسةكلية  -9

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل(كيطان جصاص  ساجتعلي  1 ومكائن/ أنظمة قدرة متقدمةقدرة  دكتوراه 1

 )اصيل( عبد الكريم جميل ياسر نشات 1 مدني / هندسة الطرق دكتوراه 2

 )اصيل( شمال جنان لفتة عباس 1 مدني / انشاءات  دكتوراه 3

 )اصيل( جاسم محمد نضال عدنان 1 إدارة المشاريع الهندسية دكتوراه 4

 8عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 4عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 4عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة  -11

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل(مهدي ويس مهند وهيب  1 طحالب  دكتوراه 1

 )اصيل( نيإبراهيم حس طارق خليل 1 كيمياء عضوية  دكتوراه 2

 )اصيل(فاضل عباس زينة غني  .1 1 علوم حياة  ماجستير 3
 )احتياط(احمد خليل امجد ادهم  .2

 3عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 3عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 4عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 التربية االساسيةكلية  -22

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل(خليفة جاسم جاسم  وصفة .1 2 طرائق تدريس/ لغة عربية ماجستير 1
 )اصيل(شاكر محمد لقاء فاروق  .2
 )احتياط( كريدي كاظم مصدق خنجر .3

 )اصيل( احمد سعود هبة حميد 2 رياض اطفال ماجستير 2

 )اصيل(هادي محمودرائد حميد  .1 2 ط. ت. اللغة العربية دكتوراه 3
 )اصيل(كاظم خميسايمن عبد العزيز  .2
 )احتياط( احمد كونة نادية ستار .3
 باسم على مهدي صالح )احتياط( .4

 )اصيل(خميس بلقيس عبد حسين  1 ارشاد/ رياض اطفال دكتوراه 4

 )اصيل(  كاظم علي عبد الجبار باسمة 1 لغة إنكليزية/ لغة دكتوراه 5

 )اصيل(محمد يوسفهناء إبراهيم  .1 1 طرائق تدريس تاريخ دكتوراه 6
 )احتياط( حسين طه منى زهير .2

 ) اصيل( كريم سعيد نصير حميد 1 تربية رياضية / تدريب رياضي دكتوراه 7

 14عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 11عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 13عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 
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 6102-5102للعام الدراسي  داخل العراق لإلجازات الدراسيةللمرشحين األسماء المصادق عليها 

 

 الطبكلية  -12

 اسم المرشح  عدد المقاعد التخصص الشهادة المطلوبة  ت

 )اصيل( شاكر عبد علي محمد جاسم 1 طفيليات دكتوراه 1

 )اصيل( جلوب لطيف محمد سبع 1 هستوباث دكتوراه 2

 )اصيل( لطيف جاسم إسماعيل إبراهيم 1 الباطنية دبلوم عالي 3

 4عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 3عدد المقاعد التي تم الترشيح عليها: 

 3عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 

 

 ندةااالختصاصات الس -13

حسب  التخصص رشحةالشهادة الم ت
 تسلسل  المرشح

 اسم المرشح  عدد المقاعد

 )اصيل( / كلية الطبرغد مجيد عزاوي محمد 3 علوم حاسبات ماجستير 1
 يل()اص/ التربية للعلوم اإلنسانية عال يوسف إبراهيم صالح 

 )اصيل( / كلية الهندسةشيماء خميس احمد خلف

 3عدد المقاعد المطلوبة بالخطة: 

 3الترشيح عليها: عدد المقاعد التي تم 

 3عدد المرشحين )اصيل و احتياط(: 


