
 2017-2016مرشحوا جامعتنا لالجازات الدراسية للعام الدراسي 

  

 التخصص المطلوب ت
 

 الترشيح اسم المتقدم المقاعد المخصصة

 الدراسة العدد

 اصيل عمران علي عباس كرم-1 ماجستير 1 كشافة ومرشدات -1

 أصيل رشا خزعل عبد الكريم جليل -1 ماجستير 1 جمناستك -2

 اصيل تركي هالل كاظم سلمان-1 ماجستير 1 العاب قوى -3

 عماد كاظم احمد كيطان -1 دكتوراه 2 علم التدريب الرياضي -4
 نزار ناظم حميد محمود -2
 باسم جبار منصور حسين -3

 اصيل
 اصيل
 احتياط

 اصيل مسلم حسب هللا ابراهيم علي -1 دكتوراه 1 علم النفس الرياضي -5

 اسراء عباس محمد يوسف -1 دكتوراه 1 تعلم حركي -6
 بشائر رحيم شالل حميد -2

 

 اصيل
 احتياط

 رافد حبيب قدوري شكر -1 دكتوراه 2 بايوميكانيك -7
 سالمة عصفور هعمر عبد االل -2
 سيف الدين واثق فؤاد توفيق -3

 اصيل
 اصيل
 احتياط

 اصيل تحرير علوان حسون عباس -1 دكتوراه 1 طب رياضي -8

 نزار علي جبار شهاب -1 دكتوراه 1 اختبار وقياس -9
 باسم ابراهيم حميد احمد -2

 اصيل
 احتياط

طرائق تدريس تربية  -10
 اسالمية

 اصيل طه ياس خضير رميض-1 دكتوراه 1

 اصيل جميلة روكان رشيد حميد -1 دكتوراه 1 تفسير -11

  ال يوجد دكتوراه 1 قراءات -12

 اصيل حسين عليصباح محمد  -1 دكتوراه 1 بالغة ونقد -13

)احتياجات مصطفى احمد لطيف صالح -1 دكتوراه 1 فقه ومعامالت مالية -14
 خاصة(

)احتياجات عمر حسن علي جاسم -2
 خاصة(

 اصيل
 

 احتياط

 اصيل صخر احمد نصيف جاسم -1 ماجستير 1 قانون/ احوال شخصية -15

 اصيل اسراء محمد كاظم شكر -1 ماجستير 1 قانون / حقوق انسان -16

 اصيل محمد فاروق مطني حسن-1 ماجستير 1 قانون /دولي خاص -17

قانون /القانون  -18
 التجاري

 اصيل فادية محمد اسماعيل راضي -1  دكتوراه 1

 باسم غناوي علوان خميس -1 دكتوراه 1 قانون /الدولي العام -19
 عدنان داود سلمان عبد -2

 اصيل
 احتياط

العلوم السياسية  20
 /العالقات الدولية

 أصيل أسماعيل ذياب خليل خميس -1 دكتوراه 1

 اصيل أنس عبد المجيد حمادي وادي -1 دكتوراه 1 علم االمراض -21

 اصيل حليم حمزة حسين عبيد -1 دكتوراه 1 علم الطفيليات -22

 رباب عبد االمير ناصر محسن -1 دكتوراه 1 تشريح وانسجة -23
 علياحمد عبدهللا حسين  -2

 اصيل
 احتياط

 طارق رفعت منت خالد -1 دكتوراه 1 الطب الباطني -24
 رعد محمود حسين علي -2

 اصيل
 احتياط

 الصحة العامة -25
 البان( )صحة

 اصيل محمود محمد حسن والء -1 ماجستير 1

الطب الباطني والوقائي  -26
 )االمراض المشتركة (

 اصيل أيات جاسم محمد ولي -1 ماجستير 1

  ال يوجد دكتوراه 1 امراض نبات -27

اقتصاديات انتاج  -28
 زراعي

 اصيل علي غيدان زيدان خلف -1 دكتوراه 1



 اصيل حسين علي مطني علي -1 دكتوراه 1 حشرات اقتصادية -29

  ال يوجد دكتوراه 1 زراعة انسجة -30

 1 انتاج فاكهة 31
1 

 ماجستير
 دكتوراه

 أيمان حكمت حسن نصيف -1
 احمد ثامر حومد خميس -1

 اصيل
 اصيل

 1 نباتات زينة -32
1 

 ماجستير
 دكتوراه

 محمد ظاهر عبدالهادي عبدهللا -1
 يوجد ال

 اصيل

 اصيل باسم الماس عيسى ابراهيم -1 دكتوراه 1 هندسة حدائق -33

 اصيل بشار ادهم احمد خليل -1 دكتوراه 1 وراثة كمية -34

  يوجد ال دكتوراه 1 تغذية طيور داجنة -35

  يوجد ال ماجستير 1 انتاج خضر -36

 اصيل احالم كاظم عبد ناصر -1 ماجستير 1 علوم الحياة / الحيوان -37

 علوم حاسبات -38
 

 ليلى عبدالحق اسماعيل خليل -1 ماجستير 3
 اسماعيل صالح عارف عبدال -2

 رشا صبحي حميد مجيد -3

 اصيل
 اصيل
 اصيل

الصلبة فيزياء الحالة  -39
 والمواد

1 
1 

 ماجستير
 دكتوراه

 نور عبد الرزاق حسن جاسم -1
 انتصار كاظم عبد ناصر -1
 جعفر صادق محمد علي -2

 اصيل
 اصيل
 احتياط

 اسماء حسيب هويد ملك -1 دكتوراه 1 وراثة احياء مجهرية -40
 لينا عبداالمير سلمان داود -2

 اصيل
 احتياط

 اصيل رياض حميد نصيف جاسم -1 دكتوراه 1 تشريح وانسجة -41

 سعاد خيري عبد الوهاب سعودي -1 دكتوراه 1 نبات -42
 خالد ضياء عبدالواحد رجب -2

 اصيل
 احتياط

 شفيق عبد لقاء عدنان محمد -1 دكتوراه 1 كيمياء عضوية -43
 صفاء عبد الحميد دعدوش محمود -2

 اصيل
 احتياط

 اصيل عبدهللا حسن علياخالص  -1 دكتوراه 1 كيمياء حياتية -44

 رجاء أحمد علي عباس -1 دكتوراه 1 الحاسبة السحابية -45
 ذياب سلمان ابراهيم حريب -2

 اصيل
 احتياط

علوم / الشبكات  -46
 واالتصاالت

 سين محمدحيحيى محمد  -1 دكتوراه 1
 حسن هادي صالح شلهوب -2

 اصيل
 احتياط

 1 لغة عربية /لغة -47
1 

 ماجستير
 دكتوراه

 رشا فاضل عباس علي -1
 إنعام جبار عبد جعفر -1

 اصيل
 اصيل

 نبراس جالل عباس عبد الرسول -1 دكتوراه 1 لغة عربية /ادب 48
 وسام جعفر مهدي حمزة -2

 اصيل
 احتياط

 اللغة االنكليزية /لغة -49
 

 احمد عادل نوري جمعه -1 دكتوراه 4
 سيف حاتم عبد الحكيم علي -2
 كاظم عليالجبار  باسمة عبد -3

 اصيل
 اصيل
 اصيل

)ذوي مصطفى فليح حسن جاسم  -1 ماجستير 1 اللغة االنكليزية /ادب -50
 (2003الشهداء قبل 

 اأَلء َعَمار َمهِدي علي الشبلي -2

 اصيل
 

 اصيل

  يوجد ال دكتوراه 3 اللغة االنكليزية / ادب -51

  يوجد ال دكتوراه 3 اللغة االنكليزية /ترجمة -52

 تاريخ حديث -54
 

 احمد محمد جاسم عبد -1 دكتوراه 2
 إبراهيم محمد سليمان عطية -2

 اصيل
 اصيل

 جغرافية -55
 

2 
 
3 

 ماجستير
 

 دكتوراه

 عفراء احمد عبد ياسين-1
 سارة محمد ابراهيم حميد -2

 حسين عبد المجيد حميد سبع -1
 طالل منيهل كريم عذيب -2
 عمر ابراهيم حسين حمد -3

 اصيل
 اصيل
 اصيل
 اصيل
 اصيل

56- 
 

طرائق تدريس 
 الجغرافية

 اصيل عقيــــل عبود فالح عبد -1 دكتوراه 1

 هناء ابراهيم محمد يوسف -1 دكتوراه 3 طرائق تدريس التاريخ -57
 منى زهير حسين طه -2
 حسن حميد حسن شبيب -3
 انوار فاروق محمد شاكر -4

 اصيل
 اصيل
 اصيل
 احتياط



تدريس اللغة  طرائق -58
 العربية

 مؤيد سعيد خلف مشخول -1 دكتوراه 4
 نادية ستار احمد كونه -2
 رائد حميد هادي محمود-3

 عدنان عبدالكريم محمود احمد -4
 ُسعاد موسى يعقوب يوسف -5

 (2003)ذوي الشهداء قبل 
 حامد عبد ابراهيم ناصـر -6

 اصيل
 اصيل
 اصيل
 اصيل

 لياص
 

 احتياط

59- 
 

اللغة طرائق تدريس 
 االنكليزية

2 
 
 
 
1 

 دكتوراه
 
 
 

 ماجستير

 اشواق عبد المهدي حسين عباس -1
 نهى عامر كامل عيدان -2
 سامية محمد رزوقي عبيد -3

 (2003)ذوي الشهداء قبل 
 علياء عادل مصطفى محمد -1

 اصيل
 اصيل
 اصيل
 

 اصيل

 2 هندسة حاسبات -60
 
2 

 ماجستير
 

 دكتوراه

 احمد شهاب حمد صالح -1
 مروة صبحي ابراهيم خضير -2
 دهللا ابراهيم احمدبرويدة ع -1
 كيالن محمد حسين خضير -2

 اصيل
 اصيل
 اصيل
 اصيل

هندسة القدرة والمكائن  -61
 الكهربائية

 غسان عبدهللا سلمان عبدي -1 دكتوراه 1
 علي ساجت كيطان جساس -2

 اصيل
 احتياط

 اصيل عبدهللا محمد شهاب احمد -1 ماجستير 1 هندسة مواد البناء -62

 اصيل بسام ماجد يعقوب محمد -1 ماجستير 1 هندسة ميكانيكية -63

 اصيل ة عبد الكريم جميلأياسر نش -1 دكتوراه 1 هندسة طرق -64

  ال يوجد دكتوراه 1 هندسة ميكانيك تطبيقي -65

 زينب فيصل عطية لفته -1 دكتوراه 2 بورد اشعة وسونار -66
 معن بكر قدوريغسق  -2

 اصيل
 اصيل

 اصيل محمد سبع جلوب لطيف -1 دكتوراه 1 بورد هستو باثولوجي -67

 محمد جاسم شاكر عبدعلي -1 دكتوراه 1 طفيليات -68
 زينة عبد المنعم عبد الرزاق قاسم -2

 اصيل
 احتياط

 اصيل هبه هادي رشيد هادي -1 ماجستير 1 احياء مجهرية طبية -69

 اصيل شفاء وليد خالد عبد هللا -1 ماجستير 1 حياة /حشرات علوم 70

 اصيل مريم عبد الغفور احمد ابراهيم -1 ماجستير 1 علوم كيمياء/ضوئية 71

 انتصار ياسين خضير حسن -1 دكتوراه 2 علوم الحاسبات -72
 حازم سلمان مجيد غمزي -2
 يونس كاظم حميد محمد -3

 اصيل
 اصيل
 احتياط

  ال يوجد دكتوراه 1 الحياة / طحالبعلوم  -73

علوم الحياة / التشريح  -74
 بلياتحالمقارن لل

  ال يوجد دكتوراه 1

علوم الحياة / الهندسة  -75
 الوراثية

 مهند وهيب مهدي ويس -1 دكتوراه 1
 ايمان عباس علي نورهللا -2

 اصيل
 احتياط

علوم الكيمياء /  -76
 الكيمياء التحليلية

 االء حسين مهدي صالح -1 دكتوراه 2
 مثنى سعيد علي كريم -2

 اصيل
 اصيل

طرائق تدريس  -77
 الرياضيات

 اصيل سالم عباس داود بشير -1 ماجستير 1

 محمد علي مراد هزاع -1 دكتوراه 1 رياضيات تطبيقية -78
 امال شاكر حميد عبد الرزاق -2

 اصيل
 احتياط

 اصيل م علي حسينظبهاء نا -1 ماجستير 1 علوم انتاج حيواني -79

 اصيل الكريم موسى اوس زامل عبد -1 دكتوراه 1 علوم احياء مجهرية -80

 علي نايف مجيد محمد -1 دكتوراه 1 تاريخ اسالمي -81
 وئام عاصم اسماعيل كنعان -2

 اصيل
 احتياط

 فاطمة اسماعيل محمود براك -1 دكتوراه 1 علم االجتماع -82
 دنيا جليل اسماعيل جميل -2

 اصيل
 احتياط

  ال يوجد دكتوراه 1 علم النفس التربوي -83

 المعتصم باهلل وهيب مهدي ويس -1 دكتوراه 2 تربية رياضية -84
 رشوان محمد جعفر محمد -2
 ياسر محمود وهيب سيد -3

 اصيل
 اصيل
 احتياط



 عمر محمود عكاوي خميس -1 دكتوراه 1 النظرية النقدية -85
 زهير حامد سلمان سعدون -2

 اصيل
 احتياط

 اصيل الرزاق الوهاب عبد عمر عادل عبد -1 دكتوراه 1 االحصاء السكاني -86

 عمار غازي ابراهيم محمد -1 دكتوراه 1 المحاسبة االدارية -87
 حمزة حميد ياسين علوان -2

 اصيل
 احتياط

  ال يوجد دكتوراه 1 كرافيك -88

 1 رسم -89
1 

 ماجستير
 دكتوراه

 ال يوجد
 عباس كريم علي مؤيد -1

 
 اصيل

  ال يوجد ماجستير 1 نحت -90

  ال يوجد ماجستير 1 فنون موسيقية -91

موسيقى تصويرية  -92
 ومؤثرات

  ال يوجد دكتوراه 1

مونتاج او تصوير  -93
 تلفزوني

  ال يوجد دكتوراه 1

 رجاء حميد رشيد محمد -1 دكتوراه 1 طرائق تدريس الفنون -94
 علي حسين عمر قاسم -2

 اصيل
 احتياط

  ال يوجد دكتوراه 1 اعالن تلفزوني -95

  ال يوجد دكتوراه 1 تقنيات الخزف -96

  ال يوجد دكتوراه 1 تربية فنية -97

 اصيل هللا حسينر بان صباح جا -1 ماجستير 1 قانون اداري -98

 اصيل عبد الكريم حمد زبير غاوي-1 ماجستير 1 قتصادا -99

100
- 

 1 معلومات ومكتبات
1 

 ماجستير
 دكتوراه

 الرحمن محمد منشد فالح عبد -1
 ساهر محمود كاظم حسين -1

 اصيل
 اصيل

101
- 

 اصيل قصي وهاب احمد حلبوت -1 دكتوراه 1 انشاءات

102
- 

 ليث عبد الستار عيادة محمد -1 دكتوراه 1 صحافة
 علي عبد الحسين علوان جدي -2

 اصيل
 احتياط

103
- 

 ْبلقيس عبد حسين خميس -1 دكتوراه 1 اطفالرياض 
 وفاء قيس كريم جاسم -2

 اصيل
 احتياط

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


