
القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

الخاصة النفقةتربوية وتوجيه نفسي ارشادماجستيروالنفسية التربوية العلومطبيلي ساجت عبدالساده ابتسام1

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةامنسف كاظم عباس ابتهال2

العام القبولوتقويم قياسدكتوراهوالنفسية التربوية العلوماحمد خليفه رزاق ابراهيم3

العامتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةصحين رحيمة حسن احمد4

الخاصةتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةحسون محمد خيرهللا احمد5

العام القبولالقران علومماجستيراإلسالمية والتربية القرآن علوم نذير محسن شاكر احمد6

الخاصة النفقةبشرية جغرافيةدكتوراهالجغرافيةسوليم غليس شدغول احمد7

العامتدريس طرائقدكتوراهالعربية اللغةشنان عبيد صالح احمد8

خاصة نفقةالجغرافية تدريس طرائقماجستيرالجغرافيةعطيوي جعفر طاهر احمد9

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةعبد مولي الكريم عبد احمد10

متضررين تعويضلغةماجستيراإلنكليزية اللغةعبدالحسين عبدالرسول عبداالمير احمد11

الخاصةتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةفارس حميد عزيز احمد12

الخاصةادبماجستيرالعربية اللغةسعيد عدنان قصي احمد13

الشهداء ذويتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةعيال عبيس كاظم احمد14

الخاصةادبماجستيرالعربية اللغةبريم جسام كريم احمد15

شهداء ذوي امتيازاتبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافية وايش طرخان محمد احمد16

خاصة نفقةبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافية بتيت عداي سامي اسامة17

العام القبولالنمو نفس علمماجستيروالنفسية التربوية العلومفهد شكر سعدي اسامة18

 خاصة نفقة حديث تاريخماجستيرالتاريخمحمد الحكيم عبد اسامه19

العام القبولتربوية ادارةدكتوراهوالنفسية التربوية العلومخلف جعو الكريم عبد اسامه20

الخاصةلغةماجستيراإلنكليزية اللغةعبد محمود نوري استبرق21

العاملغةماجستيرالعربية اللغةموزان صبر حسن اسراء22

العام القبولالقران علومماجستيراإلسالمية والتربية القرآن علوم شنيع عويد حنون اسراء23

العام القبولطبيعية جغرافيةماجستيرالجغرافيةخلف علي خلف اسراء24

العاملغةدكتوراهالعربية اللغةفاضل محمد سلمان اسراء25

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةشاكي سالم عباس اسراء26

الخاصة النفقةالقران علومدكتوراهاإلسالمية والتربية القرآن علومحسن حطاب عبدعلي اسراء27

 العام القبول حديث تاريخماجستيرالتاريخ الكريم عبد علي اسراء28

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع



القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع

متضررين تعويضلغةماجستيراإلنكليزية اللغةرشيد قدوري علي اسراء29

العام القبولبشرية جغرافيةدكتوراهالجغرافيةشويع نعيس كويك اسراء30

العام القبولبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةخليفه مراح محمود اسراء31

العامادبماجستيرالعربية اللغةعيسى عباس عبدالكاظم اسعد32

متضررين تعويض   امتيازاتالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةالرزاق عبد حمد اللطيف عبد اسماء33

العاملغةماجستيرالعربية اللغةازبري دخان عبداللطيف اسماء34

الخاصةتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغة محد هاشم قاسم اسماء35

 العام القبول قديم تاريخماجستيرالتاريخ أحمد محمود اسماء36

امتيازاتتدريس وطرائق مناهجدكتوراهوالنفسية التربوية العلومعزيز كريم منعم اسماء37

خاصة نفقةطبيعية جغرافيةماجستيرالجغرافيةاسماعيل احمد طه اسماعيل38

العام القبولتربوية وتوجيه نفسي ارشاددكتوراهوالنفسية التربوية العلوممهدي الرحمن عبد عدنان اسمهان39

الخاصة النفقةالقران علومماجستيراإلسالمية والتربية القرآن علومعبد زاير حسين اسيل40

العامتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةحسن الفي صبيح اسيل41

امتيازاتتربوي نفس علم ماجستيروالنفسية التربوية العلوممزعل هاتف عبدالرحيم اسيل42

متضررين تعويض امتيازاتالقران علومدكتوراهاإلسالمية والتربية القرآن علومجاسم عبدهللا هادي اشجان43

الخاصةتدريس طرائقدكتوراهاإلنكليزية اللغةعباس حسين عبدالمهدي اشواق44

شهداء ذوي امتيازاتالقران علومدكتوراهاإلسالمية والتربية القرآن علوممحسن عباس فاضل اشواق45

العامتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةمحمد عيدان حمزة افتخار46

الخاصة النفقةتدريس وطرائق مناهجدكتوراهوالنفسية التربوية العلومجاسم عبداللطيف جالل افراح47

الخاصةتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةكزار طعمة ماجد افراح48

متضررين تعويض امتيازاتبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافية عبود محمد مجيد افراح49

متضررين تعويضادبماجستيراإلنكليزية اللغةحمادي هادي مهدي افراح50

شهداء ذوي امتيازاتالقران علومدكتوراهاإلسالمية والتربية القرآن علوم مدهوش موزان صابر افكار51

العام القبولالقران علومدكتوراهاإلسالمية والتربية القرآن علومخلفية حاتم سالم االء52

الخاصةادبماجستيرالعربية اللغةاحمد فاضل عبدالستار االء53

العام القبولبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافية صالح عبيد علي االء54

متضررين تعويض امتيازاتبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةيوسف دايش ماضي االء55

العامتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةعلي عبد فهد محمد االء56



القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع

متضررين تعويضتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةطه عبد حمزة امال57

الخاصة النفقةبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةشناوة نوري عباس امال58

الخاصة النفقةالقران علومماجستيراإلسالمية والتربية القرآن علومعلي عبود كاظم امال59

الخاصة النفقةبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةكاظم خليل مزاحم امجد60

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةخليفة فاضل احمد امنة61

متضررين تعويضلغةماجستيرالعربية اللغةنجم حسين محمد امنة62

الخاصة النفقةتدريس وطرائق مناهجدكتوراهوالنفسية التربوية العلومجواد محمدعلي سلمان امنه63

الشهداء ذويادبدكتوراهالعربية اللغةمحسن نعمة عبد امنه64

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةخضير ابراهيم عبدالرزاق اميمة65

العام القبولالجغرافية تدريس طرائقدكتوراهالجغرافيةفعيل مناتي رشيد انتصار66

الخاصة النفقةالنمو نفس علمماجستيروالنفسية التربوية العلومعبدهللا مجيد قاسم انتصار67

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةعليوي رشيد خزعل انفال68

خاصة نفقةطبيعية جغرافيةماجستيرالجغرافية الشرقي خليفة خضير انمار69

العاملغةماجستيرالعربية اللغةفندي حلو حسن ايات70

 الخاصة واالحتياجات االعاقة ذوي/  امتيازات حديث تاريخماجستيرالتاريخ عباس خضير ايات71

العام القبولالنمو نفس علمماجستيروالنفسية التربوية العلومسوادي هادي رياض ايات72

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةمزعل حسن طالب ايات73

العام القبولبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافية وهيب غني عبداالمير ايات74

الخاصةادبماجستيراإلنكليزية اللغةمحمد عبدالحسين علي ايات75

متضررين تعويضادبماجستيراإلنكليزية اللغةمحمد عويد كريم ايات76

العامتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةسلمان فليفل مثنى ايات77

العامادبماجستيراإلنكليزية اللغةحسين علي محمد مصطفى اية78

 العام القبول قديم تاريخماجستيرالتاريخ مطير كسار ايثار79

العام القبولتربوية وتوجيه نفسي ارشادماجستيروالنفسية التربوية العلومشيال عبد جميل ايمان80

العام القبولطبيعية جغرافيةدكتوراهالجغرافية خلف راشد حسين ايمان81

العام القبولتربوي نفس علم ماجستيروالنفسية التربوية العلومعلي رزاق ستار ايمان82

العامادبماجستيرالعربية اللغةيحيى جمال عبدالجبار ايمان83

 العام القبول قديم تاريخماجستيرالتاريخ شبيب محمد ايمان84



القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع

 العام القبول اسالمي تاريخماجستيرالتاريخ هللا كرم هتر ايمان85

متضررين تعويض/  امتيازات حديث تاريخماجستيرالتاريخ رشيد صالح ايمن86

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةزناد عبدهللا يوسف ايناس87

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةراضي احمد علي ايه88

امتيازاتتربوية وتوجيه نفسي ارشادماجستيروالنفسية التربوية العلومحسون كاظم فاضل ايه89

 العام القبول قديم تاريخماجستيرالتاريخ رفعت سعدون أحمد90

 العام القبول قديم تاريخماجستيرالتاريخ علي رعد أسيل91

 خاصة نفقة حديث تاريخماجستيرالتاريخ نايف علي آهات92

شهداء ذوي امتيازاتالقران علومدكتوراهاإلسالمية والتربية القرآن علومحسن جبار زيارة باسم93

سياسي سجينلغةماجستيراإلنكليزية اللغةموسى جباره صبري باسم94

الخاصة واالحتياجات االعاقة ذويتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةمحمد علي عبد محمد باسم95

متضررين تعويض امتيازاتالجغرافية تدريس طرائقدكتوراهالجغرافيةكويطع طعمه مطشر باسم96

الخاصة النفقةالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةموسى يونس صبحي بان97

الخاصة النفقةتدريس وطرائق مناهجماجستيروالنفسية التربوية العلومعباس غالي عبدالكاظم بتول98

 العام القبول اسالمي تاريخماجستيرالتاريخ ناصر عالوي بتول99

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةمصطفى حميد مجيد بخشان100

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةمحمد احمد نجم برزان101

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةاسد هواس فرحان بروين102

العام القبولالقران علومماجستيراإلسالمية والتربية القرآن علومعلي خميس سبع بشرى103

الخاصة النفقةتربوية ادارةماجستيروالنفسية التربوية العلومجاسم امين طعمه بشير104

الخاصة النفقةتربوية ادارةماجستيروالنفسية التربوية العلومجسمان حسن تركي بالل105

العامتدريس طرائقدكتوراهاإلنكليزية اللغةحسين كاظم حميدي بلقيس106

الخاصةلغةماجستيراإلنكليزية اللغةعباس علي فالح بيداء107

الخاصةادبماجستيراإلنكليزية اللغةحسون ذيبان ثامر تبارك108

الخاصة النفقةوتقويم قياسماجستيروالنفسية التربوية العلومحميد علي حسن تبارك109

العامادبماجستيراإلنكليزية اللغةعبدهللا ياسين هاشم تبارك110

امتيازاتتربوية وتوجيه نفسي ارشاددكتوراهوالنفسية التربوية العلومهليوي جاسم امين تحرير111

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةحمود جاسم صالح تغريد112



القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع

العام القبولتربوية وتوجيه نفسي ارشادماجستيروالنفسية التربوية العلومشواي خريبط علي تغريد113

العام القبولبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةمحمد حاتم عدي تقى114

متضررين تعويضتدريس طرائقدكتوراهاإلنكليزية اللغةعلي محمد مكي عادل تماره115

متضررين تعويض   امتيازاتالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةرمضان جعفر محمد تماره116

العام القبولتربوية وتوجيه نفسي ارشاددكتوراهوالنفسية التربوية العلومحمود عباس عبدعلي ثامر117

الخاصةتدريس طرائقدكتوراهالعربية اللغةفرج فهد حسن جاسم118

 خاصة نفقة حديث تاريخماجستيرالتاريخ عباس حسن جعغر119

الخاصة النفقةالجغرافية تدريس طرائقدكتوراهالجغرافية العباس مطلك هاشم جعفر120

الخاصةتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةمجهد جلوب شالل جمال121

متضررين تعويضلغةماجستيرالعربية اللغةحسين موسى حسين حازم122

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةاحمد شهاب حميد حسام123

متضررين تعويضلغةماجستيراإلنكليزية اللغةنصيف محمد طه حسام124

العام القبولالقران علومماجستيراإلسالمية والتربية القرآن علوممطر كاظم كريم حسام125

الخاصة النفقةتدريس وطرائق مناهجماجستيروالنفسية التربوية العلومعبد حمزه مظلوم حسام126

الخاصةادبماجستيراإلنكليزية اللغةديوان سمير خلف حسن127

العامتدريس طرائقدكتوراهاإلنكليزية اللغةابراهيم خليل عليوي حسن128

العامتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغة علي فرج مالك حسن129

 العام القبول حديث تاريخماجستيرالتاريخ حسين قيس حسناء130

العام القبولتدريس وطرائق مناهجماجستيروالنفسية التربوية العلوممعروف جمال سالم حسيبه131

 العام القبول اسالمي تاريخماجستيرالتاريخ نجم حمادي حسين132

متضررين تعويضادبماجستيراإلنكليزية اللغةعباس هاشم حمزه حسين133

الخاصةتدريس طرائقماجستيرالعربية اللغةعبادة حسن زهير حسين134

الحشد شهداء ذويلغةماجستيراإلنكليزية اللغةمروه هللا مال سلمان حسين135

الخاصةتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةرشيد غانم علي حسين136

العام القبولبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةحسين علي يوسف حسين137

خاصة نفقةبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةعبدهللا عباس سليم حال138

الخاصةلغةماجستيرالعربية اللغةاسماعيل عتوي فارس حليم139

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةعرمش ناصر رشم حميده140



القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع

العاملغةدكتوراهالعربية اللغةسلمان عبدالزهرة محمد حنان141

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةعيدان مايع محمد حنان142

العام القبولالنمو نفس علمماجستيروالنفسية التربوية العلومرسن فروح صالح حنين143

العامتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةعلي حسن جواد حوراء144

العام القبولتربوية ادارةماجستيروالنفسية التربوية العلومياسين طه حسين حوراء145

شهداء ذوي امتيازاتبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافيةعبود عليوي حسين حوراء146
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العاملغةدكتوراهالعربية اللغةثامر خليل كاظم وداد585

الخاصة النفقةبشرية جغرافيةماجستيرالجغرافية محمد حلومي محمد ورود586

الخاصة النفقةالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةيوسف محمد علي وريا587

العام القبولالجغرافية تدريس طرائقماجستيرالجغرافيةحمد عبدالكاظم جواد وسام588



القبول قناةالتخصصالمطلوبة الشهادةالقسمالطالب اسمت

ابجديا االسم بحسب رشد ابن التربية کلية القسام المتقدمين جميع

الخاصةادبماجستيراإلنكليزية اللغةابراهيم احمد شهاب وسن589

الخاصة واالحتياجات االعاقة ذويبشرية جغرافيةدكتوراهالجغرافيةمحمد جبر عبدالكريم وسن590

متضررين تعويضلغةدكتوراهالعربية اللغةبدر فريج كاظم والء591

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةعرب شريف محمد وليد592

العامتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةحمزه عبيد محمد وليد593

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةحمادي جياد هاشم وليد594

 العام القبول حديث تاريخدكتوراهالتاريخ هللا عبد مجيد وئام595

 خاصة نفقة قديم تاريخماجستيرالتاريخ جاسم محمد جبار ياسر596

الخاصةتدريس طرائقماجستيراإلنكليزية اللغةابراهيم حميد عبدالكريم يرسف597

العاملغةماجستيراإلنكليزية اللغةمهيدي احمد صالح يمام598

العام القبولوتقويم قياسماجستيروالنفسية التربوية العلوممرزه عليوي سعيد يوسف599

العام القبولالكردية اللغة تدريس طرائقماجستيرالكردية اللغةقادر محمد صابر يوسف600







 الخاصة واالحتياجات االعاقة ذوي/  امتيازات








































