
الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
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اول فرز الخطة حسب مرشح   83.3895273.97230العام القبولدكتوراهالحدٌث التارٌخالتارٌخعبدهللا نجم ابراهٌم نور1

مرشح غٌر   73.5273261.06890العام القبولدكتوراهالحدٌث التارٌخالتارٌخجرٌمط خلف رعد جنا2

دكتوراهالحدٌث التارٌخالتارٌخمجٌد  ابراهٌم سامً تغرٌد3
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   75.6673262.56690

اول فرز الخطة حسب مرشح   81.3335071.93310الخاصة النفقةدكتوراهالحدٌث التارٌخالتارٌخفالح فرج  فاضل عل4ً

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   74.0281957.51960الخاصة النفقةدكتوراهالحدٌث التارٌخالتارٌخسلٌمان  الكرٌم عبد معن سفانه5
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مرشح غٌر   81.3896074.97230العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخمهدي هادي حسن شٌماء6

مرشح غٌر   84.4445475.31080العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخعباس خضٌر علً اٌات7

مرشح غٌر   82.6392866.24730العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخمحمد جاسم مقداد انس8

مرشح غٌر   77.8067276.06420العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخمجٌد علً مظهر هند9

مرشح غٌر   83.0283869.51960العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخخماس  عبدهللا  نجم  هشام10

اول فرز الخطة حسب مرشح   82.5836878.20810العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخعٌدان حمادي جاسم زٌنب11

مرشح غٌر   83.1674772.31690العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخاسماعٌل  عبدالحسٌن حسٌن اٌه12

مرشح غٌر   78.6116073.02770العام القبولدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخابراهٌم كمال ثائر دٌانا13



دكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخجاسم  حسن  فلٌح  اٌمان14
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
75.4723663.63040   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

دكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخجاسم لطٌف ابراهٌم معتز15
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   79.6394970.44730

تنحٌة   72.0830الخاصة النفقةدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخفرج ٌدٌم زمان دلٌل16

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   79.754469.0250الخاصة النفقةدكتوراهاسالمً تارٌخالتارٌخاحمد مسٌر نومان  أٌمان17
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اول فرز الخطة حسب مرشح   82.76686.6936268.426611254657266.49862787826010العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخٌعكوب سامً محمد اٌة18

مرشح غٌر   75.1980.9856665.219676946348165.45377386244370العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخحسن خمٌس حاتم مٌادة19

مرشح غٌر   84.23986.6933769.644410814598659.85108757021910العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخحسٌن جامل  محمد روان20

مرشح غٌر   75.61186.6934562.511230500155757.2578613501090العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخجواد فارس حربً رٌام21

مرشح غٌر   77.96585.793664.930695156778256.25148660974470العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخهادي عبدالرضا اٌاد زٌنب22

مرشح غٌر   82.98586.6932768.607669030371556.12536832126010العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخسلمان محمد جمال حنٌن23

مرشح غٌر   77.33891.7044361.501690089854355.9511830628980العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخموسى عبد صالح حٌدر24

مرشح غٌر   70.54890.5173556.606475347172450.12453274302060العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخاحمد عباس احمد تبارك25

مرشح غٌر   70.5686.6932858.335327189046449.23472903233250العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخعباس محمد ٌونس عل26ً

مرشح غٌر   68.45591.163654.660371325142649.06225992759980العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخمدلول خلف محمود اٌمان27



مرشح غٌر   67.74587.943155.453989367750748.11779255742550العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخعبار حسٌن سعد سهٌر28

مرشح غٌر   65.3787.943153.509886854673646.75692079827150العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخعٌدان  كرٌم  محمد  رغد29

مرشح غٌر   67.21387.942655.018510404821546.3129572833750العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخفٌصل محسن عبدالرزاق هبه30

تنحٌة   82.890.51766.43726482318240العام القبولماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخسلطان عبدهللا حامد لمى31

ماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخعلً حمودي جبار نورالدٌن32
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   71.10890.0233257.2713514435249.6899460104640

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   75.46286.3384662.566998760684857.59689913247930الخاصة النفقةماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخصالح مهدي محمود  حٌدر33

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   67.71883.0133657.717087486297351.20196124040810الخاصة النفقةماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخعٌسى ٌونس ذنون ٌونس34

مرشح غٌر   66.16685.1622755.388638395058846.87204687654120الخاصة النفقةماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخشكر حاجم عدنان ازهار35

مرشح غٌر   67.65190.5172654.281973460786445.79738142255050الخاصة النفقةماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخخمٌس حسن ابراهٌم صدٌق36

مرشح غٌر   62.36985.4622252.081566889377743.05709682256440الخاصة النفقةماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخاحمد ابراهٌم حامد روٌده37

مرشح غٌر   61.58587.9712250.399262356344741.87948364944130الخاصة النفقةماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخمحمد كاظم هٌالن وسام38

تنحٌة   200263.27990.51750.77395749693430 قبل الشهداء ذويماجستٌرالحدٌث التارٌخالتارٌخعبداالمٌر فوزي باسم  فوزي39
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اول فرز الخطة حسب مرشح   86.26190.5175669.214310397494465.25001727824610العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخسعٌد جامل فهمً خنساء40

مرشح غٌر   79.30883.3535567.400572636857763.68040084580040العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخغاٌب جمعه اسماعٌل رائد41



مرشح غٌر   73.20187.057060.345626220562963.2419383543940العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخاحمد رشٌد حسن سرى42

مرشح غٌر   79.3880.9854768.854075754769462.29785302833860العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعواد خلف  محمود  عل43ً

مرشح غٌر   75.38588.1345861.613513485147660.52945943960330العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخجاسم صادق مكً اٌات44

مرشح غٌر   77.29386.6935063.901820357468359.73127425022780العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخٌاسٌن مجٌد عبدهللا عمار45

مرشح غٌر   82.50886.033968.580039637335859.70602774613510العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعلً منصور طالل مٌسون46

مرشح غٌر   74.6880.9854764.777303821695459.44411267518680العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخحمزه عباس ٌاسٌن منتهى47

مرشح غٌر   76.786.6934863.411558891721458.7880912242050العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخصالح مهدي شكر مالك48

مرشح غٌر   73.28483.0134562.461074446171157.22275211231980العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخراضً صباح كاظم منى49

مرشح غٌر   77.52786.6932964.095279350697353.56669554548810العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخحسٌن محمد علً بهٌجه50

مرشح غٌر   72.38690.5173358.081254245058950.55687797154130العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخٌاسٌن عدنان عامر احمد51

مرشح غٌر   72.31886.6932659.788749881766749.65212491723670العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخحسن حسٌن احمد سجى52

مرشح غٌر   66.61687.943754.529824425744849.27087709802140العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعباس دنان علً اسراء53

مرشح غٌر   65.6885.7953454.697288886298748.48810222040910العام القبولماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخخلٌل جلٌل وسام مهى54

ماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخخمٌس كرٌم صباح عل55ً
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
اول فرز الخطة خارج مرشح   77.02786.6935863.681905433541361.97733380347890

ماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخٌاسٌن رحٌم محمد عبدالخالق56
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
75.70586.6935162.58894479658159.11226135760670   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر اول



ماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخطه  إبراهٌم حسٌن عباس57
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
67.98981.7056058.603638837892459.02254718652470   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر اول

ماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعلوان صالح وادي نبأ58
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   66.93780.9856158.061038911526858.94272723806880

ماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخالواحد عبد احمد حسٌن سحر59
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   60.46383.0133651.533539984701246.87347798929080

ماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعبدالحسن عبدعلً كرٌم افراح60
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
تنحٌة   65.36787.9453.50743114623610

اول فرز الخطة حسب مرشح   65.1272.586661.140843207495262.59859024524660الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخشلش سلمان عدنان عامر61

اول فرز الخطة حسب مرشح   76.66688.1346162.660497776113662.16234844327950الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخحسن محمود طه نهى62

مرشح غٌر   71.03987.1615658.511347618200857.75794333274060الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخطعمه غائب قاسم كرٌمه63

مرشح غٌر   68.36487.1616156.308081033948757.71565672376410الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخهللا عبد ابراهٌم هادي حمزه64

مرشح غٌر   76.54485.6324263.829572496263157.28070074738410الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخمحمد عبدهللا مزهر احمد65

مرشح غٌر   65.60385.4625754.782135879104255.44749511537290الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخمحمد سلٌم داود عمر66

مرشح غٌر   65.76183.0135256.049106444171454.834374510920الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعلً عباس نافع حسٌن67

مرشح غٌر   70.71587.944257.885140720946153.11959850466230الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخمجٌد سلمان حارث مرٌم68

مرشح غٌر   66.21683.0134156.436909905677451.80583693397420الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخحسٌن حاتم حسن االصغر عل69ً

مرشح غٌر   66.28686.3384154.959000289559650.77130020269170الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعلوان رحمان ستار عالء70

مرشح غٌر   68.67786.6933256.778561017037149.3449927119260الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخحسن غضبان عماد اسماعٌل71



مرشح غٌر   66.56188.623754.19441384563349.03608969194310الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخهللا عبد ٌوسف حمٌد عذراء72

مرشح غٌر   63.96985.6323253.343357062780346.94034994394620الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعبد داود سلمان هند73

تنحٌة   63.54385.79552.91762831458710الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعلً بشدر كرٌم  خضٌر74

تنحٌة   63.27780.98554.88636119343090الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخعمر مجٌد امٌن مصطفى75

تنحٌة   67.8882.81257.95439839636770الخاصة النفقةماجستٌراسالمً تارٌخالتارٌخسلطان ظاهر حمد جبار76
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ثانً فرز الخطة حسب مرشح   82.3614470.85270العام القبولدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجمعه علً محمد علٌاء77

مرشح غٌر   77.7224367.30540العام القبولدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم حسن محمود راغب78

مرشح غٌر   76.7783865.14460العام القبولدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجلوب كرٌم صادق رائد79

مرشح غٌر   78.52863.350العام القبولدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةقدوري  لطٌف  قدوري  اسماء 80

مرشح غٌر   75.7222460.20540العام القبولدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسلطان عبدهللا حامد اسراء81

تنحٌة   73.7770العام القبولدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةمهدي صالح حسٌن ضمٌاء82

دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجاسم ابراهٌم اسماعٌل فاضل83
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
اول فرز الخطة خارج مرشح   85.2785375.59460

دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعٌسى خلٌل اسماعٌل سورٌه84
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   80.6674068.46690

دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةمحمد علً قاسم نور85
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   79.753867.2250



دكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعبدهللا احمد صالح ماهر86
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   75.2223061.65540

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   73.773662.4390الخاصة النفقةدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجعاطه  ناٌف  سعٌد  ناٌف 87

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   76.3062962.11420الخاصة النفقةدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةناصر جسام الرحمن عبد قٌس88

مرشح غٌر   74.753061.3250الخاصة النفقةدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةعٌفان دوشان  علً حسٌن 89

اول فرز الخطة خارج مرشح   75.3615268.35270االعاقة ذويدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسرحان حسون رحٌم حسٌن90

مرشح غٌر   81.1943065.83580االعاقة ذويدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةحمادي جالب حسٌن عل91ً

ثانً فرز الخطة خارج مرشح82.6944872.28580الشعبً الحشد شهداء ذويدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةسهٌل نجم عباس محمد92

   80.6674971.16690الشعبً الحشد شهداء ذويدكتوراهالجغرافٌةالجغرافٌةجواد جاسم محمد درٌد93
 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

مرشح غٌر   90.31990.3194772.5797564.9058250العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحسن فخري قحطان احمد94

مرشح غٌر   91.722495.3683971.019267058132761.41348694069290العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم حسٌن علً ساره95

اول فرز الخطة حسب مرشح   84.327495.3685165.293430404328561.00540128302990العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمجٌد حمٌد جمٌل حسٌن96

مرشح غٌر   88.135792.85234169.494084845259660.94585939168170العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةصالح  مهدي  موزر  زٌنب97

مرشح غٌر   86.719792.85232868.377583539422356.26430847759560العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعبد جلٌحً جاسم نبأ98

مرشح غٌر   81.024492.85233463.886898590880354.92082901361620العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعاصً هادي خلٌل سوسن99



مرشح غٌر   82.768692.85233065.262182190909754.68352753363680العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمحمد  جاسم  رزوقً  رسل 100

مرشح غٌر   76.36490.3193861.365604457533954.35592312027370العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعبد عٌسى كرٌم  مرٌم101

مرشح غٌر   82.270292.85232864.869198962922853.8084392740460العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمحٌسن لطٌف رشٌد وسن102

مرشح غٌر   82.437595.3683063.830109418253553.68107659277750العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةجاسم صالح ستار سال103ً

مرشح غٌر   77.653895.3683760.126162859659453.18831400176160العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةقدوري حمد  عبدالستار فاطمه104

مرشح غٌر   84.805592.85232166.868256703522753.10777969246590العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمحسن محمد  صاحب محمد105

مرشح غٌر   82.098795.3682763.567781702457952.59744719172050العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةاحمد صالح علً طه106

مرشح غٌر   77.749495.3683360.200184493750552.04012914562540العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةشكر  محمد  جاسم  صفا107

مرشح غٌر   82.863992.85232165.337325251959352.03612767637150العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةٌاسٌن محمد سعد سماء108

مرشح غٌر   70.57181.6773060.844018410935851.5908128876550العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعلً نمام حسٌن حنٌن109

مرشح غٌر   75.5790.6942960.554572463448551.0882007244140العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعبدهللا مطشر حسٌن اسٌا110

مرشح غٌر   75.79990.3192860.91157420088851.03810194062160العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةفرحان كنوش ردام عل111ً

مرشح غٌر   75.53887.7282561.936889202991150.85582244209370العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةاحمد شهاب الرزاق عبد مروه112

مرشح غٌر   81.766695.3681963.310641695327650.01744918672930العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمحمود  وهٌب  غفوري  ضحى113

مرشح غٌر   75.437695.362658.41351073825548.68945751677850العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحسن  خضٌر  فٌصل  صفا114



مرشح غٌر   76.432395.3682459.180373884321848.62626171902530العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةجاسم عبداللطٌف عواد طٌبه115

مرشح غٌر   78.584795.3682060.846944650197148.5928612551380العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحسن عواد علً اٌه116

مرشح غٌر   75.244792.85232059.329665118176947.53076558272380العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحسٌن عطٌه محمود حسٌن117

مرشح غٌر   66.35792.6682552.392871530625544.17501007143780العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعبار محمد زاحم علٌاء118

تنحٌة88.771192.852369.99509115156540العام القبولماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةشهاب حمٌد خلٌل اسماعٌل119

ماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةصالح مجٌد  صبحً  اٌه120
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   72.56492.6684257.293674062243752.70557184357060

ماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحمٌد كرٌم حسن سدٌر121
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
75.271392.85232059.350638942142547.54544725949980   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

ماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعناد جارهللا محمد قاسم122
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   60.90592.6682848.088187238313142.06173106681920

ماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةخلٌفه الكرٌم عبد صفاء احمد123
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   66.937595.3681551.828693849089840.78008569436290

ماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةخمٌس ناهً اسماعٌل ٌاسر124
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   57.42790.3191446.147956722837936.50356970598660

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   86.31388.0873670.571290970858460.19990367960080الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمصطفى عبدالحسٌن خالد مٌساء125

اول فرز الخطة حسب مرشح   71.51881.6775661.660490976651959.96234368365630الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمجٌد مهدي سلمان مروه126

مرشح غٌر   84.190495.3684165.187353376394657.93114736347620الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمحمود مجٌد علً سرى127

مرشح غٌر   75.2184.053963.543725461035156.18060782272460الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةتوفٌق مولود محمد محمود شٌالن128

مرشح غٌر   74.81590.6943759.949587651884453.0647113563190الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةهانً احمد حٌدر رشا129



مرشح غٌر   72.11881.6772862.177791440674851.92445400847240الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةشكر حسٌن صادق مها130

مرشح غٌر   78.15588.9222463.484567682913151.63919737803920الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحمودي احمد الجبار عبد  عمار131

مرشح غٌر   76.08190.3192661.138187532523650.59673127276650الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةكاظم حسن رزاق عثمان132

مرشح غٌر   72.93192.6683357.583442795787150.2084099570510الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةجاسم محمد نبٌل اٌه133

مرشح غٌر   72.7890.3192858.485525802987249.3398680620910الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمحمد حسٌن ناصر  ولٌد134

مرشح غٌر   71.06988.0872658.107481816272648.47523727139080الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحمد ابراهٌم صبحً عبٌر135

مرشح غٌر   70.212195.3683354.364167102172647.95491697152080الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةابراهٌم محمد جاسم احمد136

مرشح غٌر   69.890.6942555.931046155203246.65173230864220الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةهللا عبد خالد الباري عبد ماشاءهللا137

مرشح غٌر   70.105692.85232555.277538097817746.19427666847240الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةسلمان  سعٌد  الستار عبد  مروان138

مرشح غٌر   67.80582.3951858.097557421566846.06829019509680الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةحسن عمر فٌصل نٌكار139

مرشح غٌر   63.20690.6943350.647245032747545.35307152292320الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعطٌه حسٌن محمد احمد140

مرشح غٌر   68.02990.6942254.511936087282544.75835526109780الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةهاتف داود شهاب دنٌا141

مرشح غٌر   70.347295.3682054.468772988843244.12814109219030الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةسعٌد محمد هادي دنٌا142

مرشح غٌر   60.99190.3193049.011963509892743.30837445692490الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةهادي حسٌن عبدالهادي نبأ143

مرشح غٌر   59.59886.2852349.435050790983441.50453555368840الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةالٌاس محمد محمود عائشه144



مرشح غٌر   55.81690.6942744.725605618894339.4079239332260الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةمدب ابراهٌم مزهر عل145ً

تنحٌة   61.35179.00654.16454796471150الخاصة النفقةماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةعجاج علً اسماعٌل جاسم146

ثانً فرز الخطة خارج مرشح   71.488.22558.326190476190548.32833333333330الشعبً الحشد شهداء ذويماجستٌرعام جغرافٌةالجغرافٌةخلٌل زكرٌا ولٌد صدام147

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل
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 االمتحان
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اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة
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القبول حالة

عبدهللا احمد سلمان زٌنب148
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
اول فرز الخطة حسب مرشح   89.733292.68726770.839768207044869.68783774493130العام القبولماجستٌر

غٌدان موالن صبحً رفل149
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   87.963392.68725369.442522753303664.50976592731250العام القبولماجستٌر

كاظم كامل احمد سٌف150
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   88.31992.68723969.723329696009860.50633078720680العام القبولماجستٌر

خلف كٌطان جاسم نبأ151
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.20281.8964168.155731024714360.00901171730العام القبولماجستٌر

ٌاسٌن طه حكمت رنا152
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   82.713692.68724565.298153320846959.20870732459280العام القبولماجستٌر

شطب عباس عبدالباقً مرٌم153
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.38591.9554963.011385120439358.80796958430750العام القبولماجستٌر

ٌاس احمد شهاب حسٌن154
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   87.149392.68723568.799911419699858.65993799378990العام القبولماجستٌر

حاٌف دحام سامر ساره155
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   81.6891.9554364.833028111576358.28311967810340العام القبولماجستٌر

حسن جواد زهٌر بتول156
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   81.858992.68724364.623411420562958.1363879943940العام القبولماجستٌر

حسن صالح علً محمد157
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   76.2887.7954762.512109459536457.85847662167550العام القبولماجستٌر

عبود حسٌن علً اٌمان158
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   74.2290.0155359.781462256290657.74702357940340العام القبولماجستٌر



عبد نجم سلمان سبأ159
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   77.2391.9554161.300866320482955.2106064243380العام القبولماجستٌر

مٌاح عٌاش ردام ساره160
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   67.57573.5153762.853758161599755.09763071311980العام القبولماجستٌر

رحٌم امٌن كهالن رفاة161
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.7191.9553663.269351992822655.08854639497580العام القبولماجستٌر

ٌوسف  العزٌز عبد مؤٌد  عل162ً
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   75.2981.8963164.789335987105654.65253519097390العام القبولماجستٌر

حسٌن محمود شكر اسراء163
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.532392.68723362.786679812746553.85067586892260العام القبولماجستٌر

حلبون ناجً الرحمن عبد هدف164
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   68.1384.5654457.31512283450653.32058598415420العام القبولماجستٌر

مهدي علوان مهدي  سعد165
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   69.5187.7954056.964036818725451.87482577310780العام القبولماجستٌر

جاسم حسٌن عباس كرار166
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   69.7885.333358.333315949841850.73332116488920العام القبولماجستٌر

داود  محمد  وسام  محمد167
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   73.0187.9712859.749129571108750.22439069977610العام القبولماجستٌر

ابراهٌم خلٌل ابراهٌم محمد168
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   67.3187.7953455.161118087590448.81278266131330العام القبولماجستٌر

عٌدان عبود نجم رٌسان169
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   68.93988.2962956.273324793875148.09132735571260العام القبولماجستٌر

عبد  مهدي  عدنان  الحسٌن عبد170
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   75.898692.68721959.91805966174447.64264176322080العام القبولماجستٌر

عبد  احمد  هللا عبد  اٌات171
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
ماجستٌر

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   82.58587.7954967.679110641266662.07537744888660

هانً عبدالحسٌن محمد رفل172
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
ماجستٌر

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
72.60587.7953959.500415670026853.35029096901870   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

موله عبود ابراهٌم حوراء173
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
ماجستٌر

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
76.0691.9553060.372185579903251.26052990593230   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً



حبٌب محمود مجٌد براء174
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   76.22881.8964465.596513529354359.1175594705480الخاصة النفقةماجستٌر

رشٌد عبدهللا حمٌد رٌهام175
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.3791.9554662.999478957098657.8996352699690الخاصة النفقةماجستٌر

مبارك احمد فؤاد ساره176
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
اول فرز الخطة حسب مرشح   66.68584.1455556.296301993582555.90741139550780الخاصة النفقةماجستٌر

جاسم سلمان داود ابراهٌم177
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
اول فرز الخطة حسب مرشح   70.6391.9555556.062154450546555.74350811538250الخاصة النفقةماجستٌر

عٌدان سلمان راغب مرٌم178
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.35591.9553862.987572793757855.49130095563050الخاصة النفقةماجستٌر

حسٌن علً عبد ضحى179
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   77.21591.9554161.288960157142155.20227210999950الخاصة النفقةماجستٌر

محمود شكر مالك هادي180
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   79.966292.68723463.129221652612254.39045515682860الخاصة النفقةماجستٌر

مهدي عبٌد فؤاد رفل181
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   75.9387.7953662.225281479583154.35769703570820الخاصة النفقةماجستٌر

طرموز كاظم حسن ثامر182
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   71.1192.24756.340406724511953.53828470715840الخاصة النفقةماجستٌر

المهداوي ذٌاب موفق مظفر183
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   72.74587.7953859.615146862008153.13060280340570الخاصة النفقةماجستٌر

سلمان داود علً زٌاد184
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   63.59584.5654853.500003473659351.85000243156150الخاصة النفقةماجستٌر

حمد كاظم عباس كرٌم185
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   67.68281.8963558.24242048451751.26969433916190الخاصة النفقةماجستٌر

محمود سلٌمان حاجم حٌدر186
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   67.4985.3253856.421284060943450.89489884266040الخاصة النفقةماجستٌر

موسى كاطع عباس غفران187
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   75.3991.632859.985773491214750.39004144385030الخاصة النفقةماجستٌر

ٌاسٌن حمٌد احمد ابراهٌم188
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   66.76584.7543656.07877153290750.05514007303490الخاصة النفقةماجستٌر



خمٌس عبدون احمد حسٌن189
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   68.8385.3253157.541516993847149.57906189569290الخاصة النفقةماجستٌر

احمد عبد فرٌد ساره190
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
مرشح غٌر   64.18984.7543453.915079246997247.9405554728980الخاصة النفقةماجستٌر

صالح بالم ناظم زمن191
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة

 و النفسً االرشاد

تربوي التوجٌه
تنحٌة   69.9376.57563.14361655239960الخاصة النفقةماجستٌر

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

لطٌف محمد هاشم االء192
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   87.3894975.87230العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

عباس خضٌر سلمان رسل193
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
اول فرز الخطة حسب مرشح   85.6115175.22770العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

حسٌن  محجوب  سالم لمى194
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   81.8063467.46420العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

عبدالوهاب بهلول هشام مؤٌد195
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   83.752465.8250العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

عرمان مسفوه محمد مالك196
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   77.472862.6290العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

علوان كاظم جواد مها197
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   74.3613161.35270العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

خمٌس  جاسم  محمد  بكر 198
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
تنحٌة   77.0560العام القبولدكتوراهالتربوي النفس علم

نعمه علً حسٌن عثمان199
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   84.3893870.47230

عباس  حسن ثامر  عمر 200
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
82.1674370.41690   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

حسن احمد ادٌب  غفران201
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
82.1674069.51690   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

علوان حسن رشٌد وئام202
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   82.2223969.25540



هللا عبد حسٌن غائب احمد203
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   78.6943565.58580

ابراهٌم عبد كاظم فردوس204
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   79.8612563.40270

كاظم  سلمان خلٌفه احمد205
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
دكتوراهالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   73.6112358.42770

علً حسٌن سعد  ساره206
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ثانً فرز الخطة حسب مرشح   80.52363.250الخاصة النفقةدكتوراهالتربوي النفس علم

فرج  ناجً  سعد  حسام207
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   81.8893868.72230االعاقة ذويدكتوراهالتربوي النفس علم

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

مصطاف اسماعٌل علً ٌاسمٌن208
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
اول فرز الخطة حسب مرشح   86.02591.9555368.281846759284463.69729273149910العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

محمد لطٌف ثائر  شهد209
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   85.1291.9555267.56350823772562.89445576640750العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

حسن احمد نهاد رفل210
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   78.9682.944367.340675186882160.03847263081750العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

فٌاض محمد ٌاسٌن نسرٌن211
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   86.9791.9553069.031935049752657.32235453482680العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

حسٌن غالب علً وئام212
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   69.8184.5655058.728441583397456.10990910837820العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

حبش محمود  صالح  نور213
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   80.99591.9553764.289313319014756.10251932331030العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

سلمان عبدالكرٌم هاشم مروه214
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   76.49585.3253663.949416569000955.56459159830060العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

نفل خلف مثنى سفانه215
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   80.36591.9553663.789254458702655.45247812109180العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

جعفر ولً محسن عل216ً
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   79.7387.7953265.339413833361855.33758968335330العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم



نصٌف  مهدي عبٌده ابو  رسل217
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   81.3785.3252368.024890858482354.51742360093760العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

عبدهللا ابراهٌم عطاهللا شهد218
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   82.0691.9552965.13465091620954.29425564134630العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

مدحت غازي حسٌن عطٌه219
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   82.37591.9552865.384680346365154.16927624245550العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

ٌاسٌن عبد عٌسى ساره220
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   81.14591.9553064.408374952422454.08586246669570العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

خضٌر راضً سعد تبارك221
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   75.4684.5653163.481567137704753.73709699639330العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

سلٌمان عبدالحكٌم توفٌق رانٌا222
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   70.91591.0154456.686614088337152.8806298618360العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

عبد محمود سالم عبٌر223
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   72.2587.7953659.209490147502752.24664310325190العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

مجٌد فٌصل انٌس فرح224
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   74.38585.3252962.185467697040752.22982738792850العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

محمود سلوم مصطفى عال225
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   77.4891.9552561.499302376162350.54951166331360العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

ابراهٌم جلٌل  ناصر  هناء226
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   70.1685.333158.650980897691350.35568662838390العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

عبد سلطان جدوع زٌنه227
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   73.1584.5652261.538253857979149.67677770058540العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

مهدي عباس محمد مرٌم228
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   75.3491.9552659.800689739546549.66048281768260العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

خلف محمد حسٌن حنٌن229
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   68.42584.1453057.765231519995249.43566206399670العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

علً عطٌه سعد لٌث230
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   70.74387.172858.263356974876749.18434988241370العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

خلٌل ثامر كامل حذٌفه231
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   76.0891.9551960.388060464357647.97164232505030العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم



محمد احمد حاتم جنان232
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   68.37587.7952256.033894655162645.82372625861380العام القبولماجستٌرالتربوي النفس علم

سلمان وحاد حسٌن حنٌن233
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   80.88381.5413269.8172719950758.4720903965490

ابراهٌم اسماعٌل رائد زٌنب234
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
82.59591.9553365.559304075362955.79151285275410   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

ٌاسٌن جواد طه فاتن235
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   81.3191.9553364.539342749170855.07753992441960

حسٌن علً حسٌن عبدالصمد236
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   69.68587.7953257.107450808702149.57521556609150

سالم  عبدهللا  محمود  نور237
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   78.77591.9551862.527201144581649.16904080120710

خمٌس سبع الرضا عبد حسٌن238
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   60.2491.0153748.153446135252444.80741229467670

علً محمد نوري االء239
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   62.98384.7542352.902108401963343.93147588137430

مخلف عباس محمود عثمان240
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   61.9991.0152149.552326127561440.9866282892930

امٌن حمٌد عظنفر براق241
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ماجستٌرالتربوي النفس علم

 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
تنحٌة   73.5885.32561.51249194257250

احمد حسٌن الجلٌل عبد خوساء242
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ثانً فرز الخطة حسب مرشح   82.4991.9553765.475960931977656.93317265238430الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

كاظم  حسٌن حامد سجاد243
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
ثانً فرز الخطة حسب مرشح   79.491.9554263.023291283780156.71630389864610الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

جاسم احمد مشتاق حسٌن244
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   75.35587.7954461.754064083945656.42784485876190الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

شوكت الدٌن صالح مازن فرح245
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   71.88587.7954158.910369539837153.5372586778860الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

خلف رمٌض مزهر قحطان246
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   76.8491.0153161.422822062297452.29597544360820الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم



حسٌن احمد  ناظم انعام 247
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   78.64591.9552562.424014395628351.19681007693980الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

حزام عبدالرضا سعد حٌدر248
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   76.8292.6352660.668809575214550.26816670265020الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

محمد احمد هاشم منار249
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   67.70584.1453157.157398612514149.31017902875990الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

حسن ٌحٌى سالم عمر250
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   63.6473.5152459.19368360198648.63557852139020الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

علً صكب فرحان خدٌجه251
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   66.2291.0153852.93361890897148.45353323627970الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

كنوان طه عزٌز عذراء252
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   66.1184.1452855.810879879969147.46761591597840الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

حسن اسماعٌل خالد االء253
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   74.4291.9551959.070445054646347.04931153825240الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

حسٌن منصور  زامل  غانم254
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   64.6184.1452754.544561322716746.28119292590170الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

خلف محجوب غانم سالم255
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   60.80175.362455.540616242038246.07843136942670الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

مهدي صالح حسٌن امٌره256
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   61.35584.5653351.615578475137546.03090493259620الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

سلمان محمود عدنان عمر257
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   62.0484.1452852.374935527957745.06245486957040الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

ابراهٌم حمٌد كنعان خالد258
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   56.9173.5152652.933886451744544.85372051622120الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

عبود جابر غسان زهراء259
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   65.0591.0152651.998367714113144.19885739987910الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

عنتر عطٌه هزبر رغده260
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
مرشح غٌر   59.19582.6452250.611563842337742.02809468963640الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

جاسم عبد رعد نور261
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
تنحٌة   77.8787.79563.81512799703860الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم



جاسم عبد سعد هدى262
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
تنحٌة   77.28582.9465.91215909090910الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

مراد علً  حسٌن  طالب  عباس263
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
تنحٌة   59.5485.32549.77512598886610الخاصة النفقةماجستٌرالتربوي النفس علم

فٌصل حمادي علً سٌف264
 التربوٌة العلوم

والنفسٌة
اول فرز الخطة خارج مرشح   79.44591.9555263.059009773802459.74130684166170الشعبً الحشد شهداء ذويماجستٌرالتربوي النفس علم

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   81.4444971.71080العام القبولدكتوراهاالدبالعربٌة اللغةعٌسى سعدي عمار حوراء265

مرشح غٌر   79.5564970.38920العام القبولدكتوراهاالدبالعربٌة اللغةحسن علً حسن سجى266

مرشح غٌر   77.3894266.77230العام القبولدكتوراهاالدبالعربٌة اللغةمزعل حسن زٌد هدٌل267

تنحٌة   78.4160العام القبولدكتوراهاالدبالعربٌة اللغةاحمد سلمان خالد مها268

دكتوراهاالدبالعربٌة اللغةعبدول احمد حسٌن رؤى269
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
اول فرز الخطة خارج مرشح   81.0835673.55810

دكتوراهاالدبالعربٌة اللغةوٌس حسٌن عباس عبٌر270
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
79.4174368.49190   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

اول فرز الخطة حسب مرشح   93.49193.4916073.3727569.3609250العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةحمادي علً ابراهٌم وردة271

مرشح غٌر   74.60693.0926958.72261244790161.80582871353070العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةعبود عدنان سامر عال272

مرشح غٌر   83.71990.9113766.974233065855657.98196314609890العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةحسن محمد جاسم فاطمه273

مرشح غٌر   70.46993.1125955.458237198212956.5207660387490العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةمحمود كرٌم حسٌن فاطمه274



مرشح غٌر   71.97591.5575357.299865316141956.00990572129930العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةنصٌف حسٌن قاسم منال275

مرشح غٌر   75.21290.9114060.168731319642354.11811192374960العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةحمد حمدان احمد جٌهان276

مرشح غٌر   80.25790.0022964.650481417079653.95533699195570العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةعلً ستار حسن فرح277

مرشح غٌر   72.82990.9113958.262358842714352.48365118990العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةأحمد ٌوسف عدنان عبدالملك278

مرشح غٌر   71.2793.0923156.096836570274648.56778559919220العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةعبدهللا صالح قاسم نسرٌن279

مرشح غٌر   71.78393.4912556.33607634157346.93525343910110العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةجبر صادق جاسم نبأ280

تنحٌة   89.18790.91171.34856991178190العام القبولماجستٌراالدبالعربٌة اللغةسلمان احمد عبدهللا فوزٌه281

ماجستٌراالدبالعربٌة اللغةعلً حسٌن هاشم رقٌه282
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   80.82293.4913563.429981500893154.90098705062520

ماجستٌراالدبالعربٌة اللغةمحمد جاسم لطٌف سماهر283
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
77.17193.4913660.564637133520953.19524599346460   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

ماجستٌراالدبالعربٌة اللغةجوامٌر صالل جلٌل افراح284
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
74.55593.4913758.511571982864752.05810038800530   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

ماجستٌراالدبالعربٌة اللغةمهدي صالح المهدي عبد لٌلى285
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   70.70288.8953357.442641009055650.10984870633890

ماجستٌراالدبالعربٌة اللغةاحمد محمود شاكر زٌنه286
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   66.26793.1123652.151314825156847.30592037760980

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   75.92790.0024361.162479317126355.71373552198840الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةعباس محمد عباس شهد287

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   75.79490.9113760.634324597683453.54402721837840الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةمحمد ٌوسف زٌدان رشا288

مرشح غٌر   60.29287.8444949.390654023040949.27345781612860الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةجباره ابراهٌم عامر محمد289



مرشح غٌر   63.35587.9694351.848594376996449.19401606389750الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةغفوري نافع عباس انعام290

مرشح غٌر   63.15891.8854250.157459949937447.71022196495620الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةحمادي اسماعٌل هادي هدى291

مرشح غٌر   69.55693.1123054.739717415585547.31780219090990الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةعلً حسٌن عباس ازهار292

مرشح غٌر   62.86587.8443051.498432049997745.04890243499840الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةخلف  زٌدان  طه  وفاء293

مرشح غٌر   62.78690.9112550.228074836928442.65965238584990الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةصالح ٌاسٌن عبد اٌهاب294

مرشح غٌر   58.84192.6522646.464016783231940.32481174826230الخاصة النفقةماجستٌراالدبالعربٌة اللغةحسٌن كاظم علً حسٌن295

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

اول فرز الخطة حسب مرشح   84.9446679.26080العام القبولدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةكاظم محمد  عباس  ٌحٌى296

مرشح غٌر   84.5284071.16960العام القبولدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةشهاب نعمان عدنان زهراء297

مرشح غٌر   79.6674769.86690العام القبولدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةمحمد  علً  صبار  حسٌن 298

مرشح غٌر   78.5834167.30810العام القبولدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةمحمد حسن ناجح هاله299

دكتوراهاللغةالعربٌة اللغةخمٌس احمد خمٌس زٌنب300
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
85.6114272.52770   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

دكتوراهاللغةالعربٌة اللغةجاسم محمد كاظم محمد301
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
اول فرز الخطة خارج مرشح   81.6385172.44660

دكتوراهاللغةالعربٌة اللغةنصٌف لطٌف  غضبان ٌاسمٌن302
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   77.4164968.89120

دكتوراهاللغةالعربٌة اللغةحسٌن محمود خالد اسراء303
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   75.3893362.67230



ثانً فرز الخطة حسب مرشح   81.2783767.99460الخاصة النفقةدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةعلوان لطٌف سالم رونق304

ثانً فرز الخطة خارج مرشح   83.9724171.08040االعاقة ذويدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةحسٌن صبار ابراهٌم عل305ً

ثانً فرز الخطة خارج مرشح   200281.3334068.93310 قبل الشهداء ذويدكتوراهاللغةالعربٌة اللغةعلً كاظم جواد محمد306

الطالب معدلالتقدٌم قناةالمطلوبة الدراسةالدقٌق التخصصالقسمالرباعً االسمالتسلسل
 الطالب معدل

االول

 درجة

 االمتحان

التنافسً

النسبً المعدل

( ً الدرجات الٌه مضافا  

اساس معدل ( المضافة  

المفاضلة

 الدرجات

المضافة
القبول حالة

اول فرز الخطة حسب مرشح   86.98393.4916268.265201070156566.38564074910950العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً حسٌن كرٌم ضحى307

مرشح غٌر   93.24593.4914673.179686533997965.02578057379860العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةاحمد عبدهللا جبار نور308

مرشح غٌر   82.19590.9115965.75505066768663.72853546738020العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً حسن علً عهود309

مرشح غٌر   87.93393.4914969.01077136569363.00753995598510العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةٌحٌى صاحب مدحت زهراء310

مرشح غٌر   83.07590.0024866.920502183284861.24435152829940العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمود حسن مراح زهراء311

مرشح غٌر   81.63390.9115165.305457158649761.01382001105480العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسن حمٌد هاشم لمٌاء312

مرشح غٌر   90.91190.9113372.7277560.8094250العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحمكً ابراهٌم ٌوسف نهرٌن313

مرشح غٌر   85.96890.9114168.773407090451160.44138496331580العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمد احمد رعد مروه314

مرشح غٌر   85.14287.8443869.747546354901960.22328244843130العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةٌاس  خضٌر عباس  نور315

مرشح غٌر   79.8790.0024964.338736194751259.73711533632590العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجواد عطٌه حسٌن غفران316

مرشح غٌر   78.53490.0024963.262530465989758.983771330العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً جعفر حمزه زٌنب317



مرشح غٌر   83.2193.4914265.304109780620658.312876850العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةرزوقً محمد سالم شذى318

مرشح غٌر   8590.0022968.471172862825356.6298210العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةاحمد سلمان واثق زٌنب319

مرشح غٌر   85.12393.4913266.805452912579856.363817040العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً عبد سامً جاسم صبا320

مرشح غٌر89.4993.4912270.232721839535455.762905290العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجاسم محمد قاسم فاطمه321

مرشح غٌر   87.190.9112369.678994016125755.675295810العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةخلف علً  حسن  منتهى322

مرشح غٌر   81.44690.9113365.155859318454355.5091015229180العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةخضٌر جلٌل ادٌب زهراء323

مرشح غٌر   77.59490.9114062.0743038081255.4520126656840العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجاسم حسن علً ساره324

مرشح غٌر   81.87693.4913364.257172123519954.88002048646390العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةامٌن سلمان سالم عائشه325

مرشح غٌر   76.11493.1124259.900782842168654.5305479895180العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً حسٌن محمد شٌماء326

مرشح غٌر   77.53792.6523861.227383445581354.25916841190690العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةرحٌم حمد علً ٌوسف327

مرشح غٌر   83.94693.4911965.88173055695251.81721138986640العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةودع سعٌد احمد فاطمة328

مرشح غٌر   76.11890.0022961.316338070265151.62143664918560العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةاحمد حمود رحمن هدى329

مرشح غٌر   80.27393.4912562.999120351156851.59938424580980العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسٌن علً حسن حنان330

مرشح غٌر   81.74993.4912164.157501147169251.21025080301850العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةكرٌم حمٌد جاسم زهراء331

مرشح غٌر   76.3393.0923060.079578159240351.05570471146820العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمود بكر عثمان هدٌر332



مرشح غٌر   77.9493.1122761.337822407423351.03647568519630العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةطعان فارس نصرة رفل333

مرشح غٌر   72.57693.0923157.124793193829849.28735523568080العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمد جاري ضاري زٌنب334

مرشح غٌر   75.22590.0022260.596987983600449.01789158852030العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةرشٌد عباس حسٌن منار335

مرشح غٌر   71.60391.8852956.864128135713148.50488969499920العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةٌوسف فرار فاضل اٌناس336

مرشح غٌر   72.65292.2142257.55615071464246.88930550024940العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمد جاسم خزعل رغده337

مرشح غٌر   74.68490.9111559.746337417914246.322436192540العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمد  جاسم  فائق  الهدى نور338

مرشح غٌر   68.9393.0922654.255015361148145.77851075280370العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحمد هاشم فارس  دموع339

مرشح غٌر   73.03593.4911857.318659510006345.52306165700440العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعواد جاسم حسٌن بشائر340

مرشح غٌر   66.53790.0021853.598428573809542.91890000166660العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسٌن مسلم صمٌم ولٌان341

تنحٌة   77.18793.09260.75412549950590العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلوان عبود نجم أٌه342

تنحٌة   78.87992.21562.48882227674460العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجرٌدي عبدهللا رحٌم حنٌن343

تنحٌة   87.28192.65268.92176966498290العام القبولماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعبدهللا  غانم  جدوع  انعام344

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةكاظم سلمان احمد وسن345
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
ثانً فرز الخطة خارج مرشح   85.35390.9114268.281414193551960.39698993548640

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةهادي ٌاس شنٌف زهراء346
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
86.69893.4913668.041529981495558.42907098704690   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةشهاب محمود شكر ساره347
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
69.09692.3532554.682638593223845.77784701525670   

 فرز الخطة خارج مرشح

مقاعد تدوٌر ثانً



ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجلبً خورشٌد ٌونس جوان348
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   65.6990.1642652.850564415953244.79539509116720

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسن ابراهٌم خلٌل انور349
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   59.85486.6263149.510864532588443.95760517281190

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً حسٌن محمد جاسم 350
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
مرشح غٌر   62.53490.5971850.145680315021540.5019762205150

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسٌن غفوري  ٌحٌى  رواء351
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
تنحٌة   70.03992.65255.30655956698180

ماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجاسم احمد عدنان دٌانا352
 العملٌات من المتضررٌن

العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة
تنحٌة   72.87790.91158.30075828832590

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   76.43893.4914559.989370789701755.49255955279120الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمد اسماعٌل حسن علٌاء353

ثانً فرز الخطة حسب مرشح   78.44193.1123961.732103251997654.91247227639830الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجاسم محمد باسم زٌنب354

مرشح غٌر   83.60990.9111666.886234336328951.62036403543020الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةصادق جعفر طالل بتول355

مرشح غٌر   79.40190.9112163.519882937708350.76391805639580الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً عبدهللا عثمان صفا356

مرشح غٌر   74.03393.1122958.263061409914949.48414298694050الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً هادي عادل رانٌه357

مرشح غٌر   68.04893.0923153.56079044386246.79255331070340الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةاحمد علً عبٌد خدٌجه358

مرشح غٌر   70.45490.0162356.747653928190546.62335774973340الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةمحمد احمد عبدالوهاب هند359

مرشح غٌر   65.9592.5783252.106113493486646.07427944544060الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةفلٌح غناوي خلٌل زٌنه360

مرشح غٌر   68.34490.6431954.785546572818644.0498826009730الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةكاظم شعالن ودٌع دعاء361

مرشح غٌر   65.49292.2152551.883491785501343.81844424985090الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعبدالغنً جمٌل غنً عبدهللا362



مرشح غٌر   70.12993.0921755.198751955055243.73912636853860الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسن اسماعٌل خلٌل حسن363

مرشح غٌر   66.31893.1122352.191451198556643.43401583898960الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعبد ابراهٌم طارق دعاء364

مرشح غٌر   66.29690.9112053.036034297279843.12522400809580الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً ابراهٌم زبٌد تهانً 365

مرشح غٌر   63.80593.6142750.030020269404143.12101418858290الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةعلً عبود  نجم حمزه366

مرشح غٌر   61.4188.232250.153588065283941.70751164569870الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةاحمد عبدهللا عبدالرزاق سرى367

مرشح غٌر   61.71589.7361349.815729584559238.77101070919140الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةحسٌن خلف ٌحٌى عدي368

تنحٌة   83.81290.91167.04863199172820الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةسلٌم امٌن حامد غفران369

تنحٌة   74.84591.01559.82809887106520الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةٌحٌى سلطان المحسن عبد هند370

تنحٌة   76.74892.21560.80062034376190الخاصة النفقةماجستٌراللغةالعربٌة اللغةجاسم احمد عبد  عثمان371

ثانً فرز الخطة خارج مرشح   70.40992.3533455.721748013058649.2052236091410االعاقة ذويماجستٌراللغةالعربٌة اللغةسهٌل ناصر عواد عالء372


