
 

 

 -2222) توسعة مقاعد  ( للعام الدراسي   أمساء طلبة الدراسات العليا املقبولني
 م2222

 كضم اللغت العر بيت

 دكخىراه / اللغت

 كىاة اللبىل  اصم الطالب ث

 كبىل عام زهراء عذهان وعمان شهاب .1

 كبىل عام حضين صبار علي محمذ .2

العملياث الارهابيت املخضرريً مً  زييب خميط احمذ خميط .3

 والاخطاء العضكريت

املخضرريً مً العملياث العضكريت  اصراء خالذ محمىد حضين .4

 والاخطاء العضكريت

 

 ال ًىجذ مخلذمين على كىاة الىفلت الخاصت.-

 دكخىراه / أدب

 كىاة اللبىل  اصم الطالب ث

 كبىل عام صجى حضً علي حضً .1

 كبىل عام هذًل زيذ حضً مسعل .2

 

 ذمين على كىاحي الىفلت الخاصت والامخيازاث.مخل ال ًىجذ-

 

 

 

 



 

 

 كضم اللغت العربيت

 ماجضخير / اللغت 

 كىاة اللبىل  اصم الطالب ث

 كبىل عام عهىد علي حضً علي .1

 كبىل عام ملياء هاشم حميذ حضً .2

 الىفلت الخاصت بخىل طالل جعفر صادق .3

 الخاصتالىفلت  صفا عثمان عبذ هللا علي .4

املخضرريً مً العملياث الارهابيت والاخطاء  جىان ًىوط خىرشيذ جلبي .5

 العضكريت

 والاخطاء الارهابيت العملياث مً املخضرريً اهىر خليل ابراهيم حضً .6

 العضكريت

 

 ماجضخير / ألادب

 كىاة اللبىل  اصم الطالب ث

 عام كبىل                            عال صامر عذهان عبىد .1

 كبىل عام                           فاطمه حضين كريم محمىد .2

 الىفلت الخاصت                        محمذ عامر ابراهيم جباره .3

 الىفلت الخاصت                        اوعام عباش هافع غفىري .4

 خطاءوالا املخضرريً مً العملياث الارهابيت  ليلى عبذ املهذي صالح مهذي .5

 العضكريت

 خطاءوالا  الارهابيت املخضرريً مً العملياث      زيىه شاكر محمىد احمذ .6

 العضكريت                        

 

 

 

 



 

 

 كضم الخاريخ

 دكخىراه/ جاريخ حذًث

 كىاة اللبىل  اصم الطالب ث

 كبىل عام جىا رعذ خلف جريمط .1

 

 

 مخلذمين في كىاة الىفلت الخاصت وكىاة الامخيازاث. الًىجذ

 

 دكخىراه / جاريخ اصالمي

 كىاة اللبىل  اصم الطالب ث

 كبىل عام هىذ مظهر علي مجيذ .1

 كبىل عام علي خضير عباش آًاث .2

 

 

 الًىجذ مخلذمين على كىاة الىفلت الخاصت والامخيازاث.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماجضخير / الخاريخ الحذًث

 كىاة اللبىل  الطالباصم  ث

 كبىل عام ميادة حاجم خميط حضً .1

 كبىل عام روان محمذ جامل حضين .2

 الىفلت الخاصت ازهار عذهان حاجم شكر .3

 الىفلت الخاصت صذًم ابراهيم حضً خميط .4

 

 الًىجذ مخلذمين على كىاة الامخيازاث.

 

 ماجضخير / الخاريخ الاصالمي -

 اللبىل كىاة                  اصم الطالب ث

 كبىل العام                 رائذ اصماعيل جمعه غاًب .1

 كبىل العام                 صري حضً رشيذ احمذ .2

 الىفلت  الخاصت               كريمه كاصم غائب طعمه .3

 الىفلت الخاصت              هادي ابراهيم عبذهللا حمسه .4

 مخضرريً مً العملياث الارهابيت     هبا وادي صالح علىان  .5

 والاخطاء العضكريت           

 مخضرريً مً العملياث الارهابيت      سحر حضين احمذ عبذالىاحذ .6

 والاخطاء العضكريت        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كضم الجغرافيت

 ماجضخير / الجغرافيت

 كىاة اللبىل                    اصم الطالب          ث

 كبىل عام                     احمذ كحطان فخري حضً .1

 كبىل عام                     صاره علي حضين ابراهيم .2

 الىفلت الخاصت                 صري علي مجيذ محمىد .3

 الىفلت الخاصت                 شيالن محمىد محمذ مىلىد .4

املخضرريً مً العملياث ألارهابيت وألاخطاء                محمذ جار هللا عىاد كاصم  .5

 العضكريت

 الكريم خليفه احمذ صفاء عبذ .6

  

 وألاخطاء ألارهابيت العملياث مً املخضرريً

 العضكريت

 

 الذكخىراه / الجغرافيت

 كىاة اللبىل                  اصم الطالب            ث

 كبىل عام                     محمىد حضً جاصم راغب .1

 كبىل عام                     رائذ صادق كريم جلىب .2

 املخضرريً مً العملياث الارهابيت      صىريه اصماعيل خليل عيس ى .3

 والاخطاء العضكريت         

 ملخضرريً مً العملياث الارهابيت ا     هىر كاصم علي محمذ .4

 الاخطاء العضكريتو             

 روي الاعاكت                  علي حضين جالب حمادي .5

 

 

 .الًىجذ مخلذمين على كىخاه الىفلت الخاصت -

 

 

 

 

 



 

 كضم العلىم التربىيت والىفضيت

 دكخىراه / علم الىفط التربىي 

 كىاة اللبىل                   اصم الطالب             ث

 كبىل عام                     الاء هاشم محمذ لطيف        .1

 كبىل عام                     ملى صالم محجىب حضين      .2

 املخضرريً مً العملياث ألارهابيت       احمذ غائب حضين عبذ هللا      .3

 وألاخطاء  العضكريت         

 ألارهابيت العملياث مً املخضرريً فردوش كاظم عبذ ابراهيم      .4

 العضكريت وألاخطاء          

 

 الًىجذ مخلذمين على كىاة الىفلت الخاصت.-

 املاجضخير / علم الىفط التربىي 

 كىاة اللبىل                      اصم الطالب ث

 كبىل عام                      شهذ ثائر لطيف محمذ .1

 كبىل عام                     وئام علي غالب حضين .2

 الىفلت الخاصت                احمذ جاصم مشخاقحضين  .3

 الىفلت الخاصت                فرح مازن صالح الذًً شىكت .4

  إلارهابيتاملخضرريً مً العملياث       فاجً طه جىاد ًاصين .5

  وألاخطاء العضكريت            

 إلارهابيتاملخضرريً مً العملياث     ين علي حضينضعبذ الصمذ ح .6

 العضكريت وإلاخطاء            

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماجضخير / الارشاد والخىجه التربىي 

 كىاة اللبىل                    اصم الطالب  ت
 عامكبىل                   رفل صبحي مىالن غيذان .1
 عامكبىل                   اًمان علي حضين عبىد .2
 الىفلت الخاصت              مجيذ محمىد حبيببراء  .3
 الىفلت الخاصت              ريهام حميذ عبذهللا رشيذ .4

 

 الًىجذ مخلذمين على كىاة الامخيازاث.-


