
 قسم اللغة العربيةلطلبة المتقدمين للدراسات العليا درجة التنافسي ل

 2022/2023الدراسي 

الشهادة  الاسم ت

 المطلوبة

 قناه القبول درجة الامتحان 

 القبول العام 27 ماجستير / االدب رقية محمد برهان هاشم 1

 القبول العام 35 ماجستير / االدب نور سليم علوان حميدي 2

 القبول العام 53 ماجستير / االدب زينب شهاب مامون 3

 القبول العام 52 ماجستير / االدب نور خضير علوان محمد 4

 القبول العام 62 ماجستير / االدب اسماء غانم عباس زغير 5

 القبول العام 50 ماجستير / االدب حوراء عبد الحسن علي 6

 القبول العام 63 ماجستير / االدب منار حميد خلف جاسم 7

 القبول العام 33 ماجستير / االدب هدى رزاق عزاوي حسن 8

 النفقة الخاصة 45 ماجستير / االدب واثق ماجد ثامر عمران 9

 النفقة الخاصة 41 ماجستير / االدب حنان شعالن خضير كاظم 10

 النفقة الخاصة 42 ماجستير / االدب كرار علي ناصر حسين 11

 النفقة الخاصة 47 ماجستير / االدب علوم فاضل عباس شاني 12

 النفقة الخاصة 48 ماجستير / االدب زينب منخي عصواد ياسر 13

 ذوي االعاقة 44 ماجستير / االدب حيدر علي سلمان محمد 14

 متضررين 65 ماجستير / االدب امير عدنان جساب طارش 15

 العامالقبول  27 ماجستير / اللغة اسراء حسين موسى مرحب 16

 القبول العام  7 ماجستير / اللغة اد هادي عنجورنرتاج ع 17

 القبول العام 42 ماجستير / اللغة زهراء مصطفى محمد حسين 18

 القبول العام 42 دكتوراه / لغة ينا جواد حمزة صالحل 19

 القبول العام 32 دكتوراه / لغة يوسف عبد الزهرة ياسين 20

 متضررين غائب  دكتوراه / لغة وسام جثير عبيد داود 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 القبول العام 34 دكتوراه / االدب  سوسن زغير جاسم  22

 القبول العام 39 دكتوراه / االدب عمر عبد هللا نزال عبود 23

 القبول العام 41 دكتوراه/ االدب فيد عبد الحسين داخل 24

 القبول العام 29 دكتوراه / االدب فاطمة هادي شاكر عبود 25

 القبول العام غائب  دكتوراه / االدب ازهر تالي راهي لؤلؤ 26

محسن حمود عطية  27

 محسن

ذوي شهداء الحشد  21 دكتوراه / االدب

 الشعبي

ذوي الشهداء قبل  31 دكتوراه / االدب اسراء راشد عبيد راشد 28
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