
 في كلية التربية للعلوم االنسانية 2023-2022لمتقدمين في الدراسات العليا للعام الدراسي موقف ا

  منظومة التقديم االلكترونيةوبحسب 

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 
 المطلوبة

 الموقف المالحظات القسم التخصص

 ماجستير زينب قاسم حميد فارس 1
النفس علم 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير زينة مصطفى احمد كاظم 2
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط

 ماجستير كرار طالب احمد جعفر 3
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير زهراء جاسم محمد صالح 4
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

5 
رانيا خالد عبدالرحمن 

 محمد
 ماجستير

ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

التربوية العلوم 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير محمد حامد لفتة محمد 6
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني

 

 

 



 الجغرافيةسم ق

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 
 المطلوبة

 الموقف المالحظات القسم التخصص

 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط جغرافية جغرافية ماجستير زهراء حسين هادي غائب  1

2 
شيماء عبدالمناف علي 

 اسماعيل
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير

 قيد التدقيق ورقي والكترونيلم تسلم فايل  جغرافية جغرافية ماجستير منيره حسين سرحان حمود 3

4 
براءه علي عبدالحسن 

 عمير
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير جاسم اسماعيل علي عجاج 5

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير ليالي سالم احمد جاسم 6

 

 

 

 

 



 اللغة العربيةسم ق

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 
 المطلوبة

 الموقف المالحظات القسم التخصص

 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط اللغة العربية االدب ماجستير عصام ابراهيم عبد عباس 1

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير امونه شهاب احمد مكي 2

3 
نورالهدى حسن خلف 

 حسن
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير

 قيد التدقيق سلم فايل ورقي والكترونيلم ي اللغة العربية اللغة ماجستير انور خليل ابراهيم حسن 4

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة دكتوراه صبار علي محمد حسين 5

6 
سرى عبدالرزاق عبدهللا 

 احمد
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير

 

 

 

 

 



 قسم التاريخ

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 

 المطلوبة
 الموقف المالحظات القسم التخصص

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ اسالمي الماجستير مثنى مهدي شاهر عباس 1

2 
ذوالفقار قحطان عدنان 

 ابراهيم
 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ اسالمي الماجستير

3 
صفاء فائق اسماعيل 

 علوان
 قيد التدقيق ورقي والكترونيلم يسلم فايل  التاريخ حديث الماجستير

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث دكتوراه افهام احمد عباس محمود 4

5 
نور الهدى خضر صالح 

 عليوي
 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط التاريخ اسالمي الماجستير

 قيد التدقيق  يسلم فايل ورقي والكترونيلم  التاريخ حديث دكتوراه علي واثق احمد ابراهيم 6

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث الماجستير ضياء ابراهيم رشيد سهيل 7

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث دكتوراه تغريد عباس رشيد حسن 8

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث الماجستير زهراء سعد خضير عباس 9

 


