


المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام صفاء شهاب احمد قصاب189

القبول العام شٌرٌن مؤٌد جاسم محمد190

تعوٌض متضررٌنامتٌازات عذراء طارق احمد ابراهٌم191

القبول العام مها مفٌد علوان احمد192

ذوي الشهداءامتٌازات محمد جاسم محمد مطلك193

النفقة الخاصة هند محمد جاسم حمادة194

النفقة الخاصة افراح عدنان هاشم داود195

النفقة الخاصة استبرق كرٌم عبدهللا داود196

دعم مالكات طبٌة- مرشح خارج الخطة النفقة الخاصة احمد فرحان حمد كاظم197

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام رسل مازن قدوري عبد هللا198

القبول العام ضحى صالح محمد طه199

تعوٌض متضررٌنامتٌازات اسراء محمد كرٌم مرهج200

ذوي الشهداءامتٌازات حوراء علً كاظم عبدهللا201

النفقة الخاصة زهراء علً ناصر حسٌن202

النفقة الخاصة هبه رشٌد احمد رشٌد203

النفقة الخاصة بشرى مسعد كاظم عبد عل204ً

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام ٌاسمٌن غضبان عبد كاظم205

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتهٌام هاشم سعٌد عبد الحسن206

القبول العام تقى علً محمد كاظم207

امتٌازاتعمر عامر محمد رمٌض208
/ ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة 

على نفقته الخاصة

النفقة الخاصة مها مطر عطٌوس مراد209

النفقة الخاصة علً صالح حمٌد خمٌس210

النفقة الخاصة عبد الرسول جدعان عبد محمود211

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الحاسوب                                      :                                   القسم 

علوم حاسوب: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الحٌاة                       :                                                          القسم 

علوم حٌاة:                                      التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الكٌمٌاء                      :                                                        القسم 

علوم كٌمٌاء:                                    التخصص 

كلٌة العلوم: سابعاً 

10



المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام عذراء فالح حسن شمال212

تعوٌض متضررٌنامتٌازاتمنى احمد حمد حسٌن213

الطالب االول عمر عدنان جسام حمادي214

الطالب االول الٌدخل محرك الفرز 

ٌرجى معالجته ٌدوٌا وٌجب تدقٌق 

قبوله فً حالة كونه متقدم على نفس 

الجامعة ونفس الكلٌة ونفس القسم

القبول العام ضٌاء كرٌم رحٌم غاٌب215

النفقة الخاصة حٌدر محمد رضا عبدهللا216

النفقة الخاصة بٌداء خلٌل مصطفى صالح217

النفقة الخاصة ابتهال ثابت جمٌل ابراهٌم218

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام هند ولٌد عبدهللا عٌسى219

القبول العام ساره عباس جاسم محمد220

تعوٌض متضررٌنامتٌازات هدى تركً حومد عل221ً

النفقة الخاصة عبدالسالم محمود حسن جاسم222

النفقة الخاصة رؤى جاسم محمد حبٌب223

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام مروه حازم صبار عباس224

القبول العام ٌسرى علً حسٌن عل225ً

القبول العام هاله منصور حسٌن حسن226

تعوٌض متضررٌنامتٌازات اكرام مهدي صبار عرمان227

النفقة الخاصة حسٌن صبحً عبدالرحمن عل228ً

النفقة الخاصة رافد محمود عبدهللا رستم229

النفقة الخاصة هدى طالب جلٌل سعود230

النفقة الخاصة نبٌل خلٌل حسٌن رجب231

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الرٌاضٌات                       :                                                    القسم 

علوم الرٌاضٌات:                                 التخصص 

الدراسة 

الدكتوراه:

علوم الفٌزٌاء                                        :                                      القسم 

علوم الفٌزٌاء: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الفٌزٌاء                                         :                                     القسم 

فٌزٌاء الحالة الصلبة: التخصص 
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المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام اسراء قاسم حسٌن عل232ً

القبول العام انهار فؤاد عبدالعزٌز طه233
النفقة الخاصة نور ماجد كرٌم احمد234

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام اسماء شاكر محمود كاظم235

القبول العام عباس حٌدر عبد العباس ضاري236

تعوٌض متضررٌنمتٌازات بٌداء نهاد حسن ٌوسف237

النفقة الخاصة ذكاء عامر حسٌن علوان238

النفقة الخاصة اسامه مهدي صالح جاسم239

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام دٌانا فارس سلمان احمٌد240

تعوٌض متضررٌنامتٌازات جنان عدنان عبعوب فلٌح241

النفقة الخاصة مصطفى رعد ٌحٌى رشٌد242

المالحضاتقناة القبول اسم الطالب ت

القبول العام نور ثامر عبد كرٌم243

تعوٌض متضررٌنامتٌازات نوره جار هللا موسى عمران244

النفقة الخاصة فاطمة فالح عبد الحسن عوٌد245

النفقة الخاصة علً حسٌن احمد محمد246

ً كلٌة الهندسة: ثامنا

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                        :                                                                  القسم 

الهندسة االنشائٌة:                                                التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                                              :                              القسم 

هندسة االدارة االنشائٌة: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                                            :                               القسم 

هندسة التربة واالسس: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

جٌولوجٌا النفط والمعادن                              :                                   القسم 

علم االرض/ الجٌولوجٌا :    التخصص 
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