
 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 احمد محمد محمد محمد 1
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 مرفوض معلومات غير مطابقة لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني

 دكتوراه ابو بكر يوسف احمد كاكي 2
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 تم تسليم فايل ورقي فقط

العلمية غير مرفوض ) الخلفية 
 مطابقة (

 ماجستير زينب قاسم حميد فارس 3
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير زينة مصطفى احمد كاظم 4
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط

 ماجستير كرار طالب احمد جعفر 5
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير انغام علي حسين جاسم 6
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

مرفوض ) الخلفية العلمية غير 
 مطابقة (

 ماجستير محمد علي صالح حسن 7
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني



 ماجستير فؤاد سهيل نجم عبدهللا 8
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني
غير مرفوض ) الخلفية العلمية 

 مطابقة (

 ماجستير زهراء جاسم محمد صالح 9
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير ساره ردام عياش مياح 10
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

11 
رانيا خالد عبدالرحمن 

 محمد
 ماجستير

ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير عثمان حسين علي نعمه 12
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير حامد لفتة محمد محمد 13
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير غفران عباس كاطع موسى 14
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 دكتوراه االء هاشم محمد لطيف 15
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير عمر عبدالسالم بكر محمود 16
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 تم تسليم فايل الكتروني فقط

مرفوض ) الخلفية العلمية غير 
 مطابقة (

 ماجستير ديانا عبدالعزيز ثامر شالل 17
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 تم تسليم فايل الكتروني فقط
 مرفوض ) الخلفية العلمية غير

 مطابقة (



 ماجستير نور سمير احمد مالح 18
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني
مرفوض ) الخلفية العلمية غير 

 مطابقة (

 ماجستير ايات عبدهللا احمد عبد 19
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 ( قيد مكررمرفوض )  تم تسليم فايل ورقي فقط

 ماجستير ساره سعد علي حسين 20
علم النفس 

 التربوي
العلوم التربوية 

 والنفسية
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 ماجستير ساره سامر دحام حايف 21
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق الكترونيلم تسلم فايل ورقي وال 

 ماجستير كرار عباس حسين  22
ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي

العلوم التربوية 
 والنفسية

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي وال الكتروني

 

 الجغرافيةسم ق

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 
 المطلوبة

 الموقف المالحظات القسم التخصص

 جغرافية جغرافية ماجستير علي حيدر سمين ابراهيم 1
لم يتم تسليم فايل ورقي 

 والكتروني
مرفوض ) الخلفية العلمية غير 

 مطابقة (

2 
ميساء خالد عبدالحسين 

 مصطفى
 ( قيد مكررمرفوض )  تم تسليم فايل ورقي فقط جغرافية جغرافية ماجستير

 تم تسليم فايل ورقي رافيةجغ جغرافية دكتوراه ضياء مدلول فرج حسن 3
مرفوض ) عدم اضافة معدل 

 الطالب االول( 



 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط جغرافية جغرافية ماجستير زهراء حسين هادي غائب  4

5 
شيماء عبدالمناف علي 

 اسماعيل
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير منيره حسين سرحان حمود 6

 ( قيد مكررمرفوض )  تم تسليم فايل ورقي فقط جغرافية جغرافية ماجستير ضمياء حسين صالح مهدي 7

8 
اسماء قدوري لطيف 

 قدوري
 الغاء التدقيق النه مكرر تم تسليم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية دكتوراه

9 
 ضصيتصىي نجم عبدهللا

 حسن
 جغرافية جغرافية ماجستير

لم يتم تسليم فايل ورقي 
 والكتروني

مرفوض ) الخلفية العلمية غير 
 مطابقة (

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير محمد صاحب محمد محسن 10

11 
 براءه علي عبدالحسن

 عمير
 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني جغرافية جغرافية ماجستير

 

 

 

 



 اللغة العربيةسم ق

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 
 المطلوبة

 الموقف المالحظات القسم التخصص

 لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير ايات وليد ناجي حميد 1
الخلفية العلمية غير مرفوض ) 

 مطابقة(

 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط اللغة العربية اللغة ماجستير عالء عواد ناصر سهيل 2

 لم يسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير علي حسين محمد محسن 3
مرفوض ) الصورة غير مطابقة 

 لشروط التقديم(

 (قيد مكررمرفوض )  فقط ورقيتم تسليم فايل  اللغة العربية االدب ماجستير محمودفاطمة حسين كريم  4

 تم تسليم فايل الكتروني فقط اللغة العربية اللغة ماجستير عذراء زكريا محمود مجيد 5
مرفوض ) الخلفية العلمية غير 

 مطابقة(

 قيد التدقيق فايل ورقي والكترونيلم تسلم  اللغة العربية االدب ماجستير منال قاسم حسين نصيف 6

 تم تسليم فايل ورقي فقط اللغة العربية اللغة ماجستير هند عبدالوهاب احمد محمد 7
خطا في معدل مرفوض ) 

رقم وتاريخ الطالب االول و
 (الوثيقة

 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط اللغة العربية االدب ماجستير عصام ابراهيم عبد عباس 8



 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير امونه شهاب احمد مكي 9

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير هدى رحمن حمود احمد 10

 قيد التدقيق والكترونيلم يسلم فايل ورقي  اللغة العربية اللغة ماجستير عدي يحيى خلف حسين 11

12 
نورالهدى حسن خلف 

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

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني اللغة العربية اللغة ماجستير منار حسين عباس رشيد 13

 

 قسم التاريخ

 اسم المتقدم/ة ت
الشهادة 

 المطلوبة
 الموقف المالحظات القسم التخصص

 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط التاريخ اسالمي الماجستير منتهى ياسين عباس حمزة 1

نور الهدى خضر صالح  2
 عليوي

 قيد التدقيق تم تسليم فايل الكتروني فقط التاريخ اسالمي الماجستير



ذوالفقار قحطان عدنان  3
 ابراهيم

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ اسالمي الماجستير

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ اسالمي الماجستير عباسمثنى مهدي شاهر  4

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث الماجستير زهراء سعد خضير عباس 5

 قيد التدقيق لم تسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث دكتوراه تغريد عباس رشيد حسن 6

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

 قيد التدقيق  لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث دكتوراه علي واثق احمد ابراهيم 8

التدقيققيد  لم تسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث دكتوراه افهام احمد عباس محمود 9  

صفاء فائق اسماعيل  10
 علوان

 قيد التدقيق لم يسلم فايل ورقي والكتروني التاريخ حديث الماجستير

 

 

 

 


