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درجة  القسم االسم  ت

 التنافسي 

 قناة القبول

1 

 

 القبول العام  66 الجغرافية عالء رشيد نعمة

 القبول العام 40 الجغرافية رواد حماد محمد  2

حسين اسماعيل  3
 يحيى 

 القبول العام 64 الجغرافية

 القبول العام 37 الجغرافية سالم عباس غيدان 4

 القبول العام 50 الجغرافية وعد كاظم حسن 5

 القبول العام 39 الجغرافية علي سعدون احمد 6

 القبول العام 43 الجغرافية حيدر مظهر عبيد 7

رغد عبد الحسين  8
 حمزة

 القبول العام  الجغرافية

المتضررين من  39 الجغرافية حيدر حسن كاظم 9
العمليات 
 االرهابية

عمار عبيس  10
 شمبارة

المتضررين من  51 الجغرافية
العمليات 
 االرهابية

المتضررين من  44 الجغرافية عادل مجيد كسار  11
العمليات 
 االرهابية

 نفقة خاصة 50 الجغرافية احمد كاظم عبدهللا 12

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جغرافية الماجستير // -2

درجة  القسم االسم  ت

 التنافسي
 قناة القبول

سرمد عبد الرزاق  1
 حسين

 نفقة خاصة 31 الجغرافية

 نفقة خاصة 33 الجغرافية امير صباح حسين  2

 نفقة خاصة 38 الجغرافية كاظم حسين محمد 3

 نفقة خاصة 35 الجغرافية رائد علي حسين 4

 نفقة خاصة 28 الجغرافية زياد مارد ثامر 5

 نفقة خاصة 44 الجغرافية كرار حسن ناصر  6

 نفقة خاصة 25 الجغرافية علياء جليل محمد 7

 نفقة خاصة 43 الجغرافية شيماء معن حميد  8

 نفقة خاصة  52 الجغرافية عادل راهي عبد مسلم 9

 نفقة خاصة 38 الجغرافية مروة مهدي فدعم 10

عدويه عبد الحسن  11
 اغطيه

 نفقة خاصة 36 الجغرافية

 نفقة خاصة 39 الجغرافية امال دوهان عسكر 12

 القبول العام 47 الجغرافية ختام محمد عباس  13

 القبول العام 45 الجغرافية ريام اياد فاهم 14

حوراء عبد الكاظم  15
 شلتاغ

 القبول العام 35 الجغرافية

 القبول العام 34 الجغرافية زهراء اعجمي سعدون 16

 القبول العام 40 الجغرافية سارة جمال حسين  17

 القبول العام  23 الجغرافية اسامه سعدي سوادي 18

زهراء عبد الكريم عبد  19
 الحمزة

 القبول العام 30 الجغرافية

 ذوي الشهداء 46 الجغرافية وفاء هادي محمد 20

 ذوي الشهداء 40 الجغرافية حيدر عبد الحسن جبر 21

 ذوي االعاقة  21 الجغرافية عباس محمد اشالكة  22

 متضررين  30 الجغرافية  فاضل حسين حمزة  23

 

 

 

 

 


