
 

 2023-2022اسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 

 ماجستير -علم االجتماع 

 درجة االمتحان قناة القبول االسم الثالثي ت 

 23 النفقة الخاصة  مقداد وسام عبد السادة 1

 35 النفقة الخاصة  مروة مهند مجيد  2

 6 النفقة الخاصة  سجاد حيدر شمخي  3

 9 النفقة الخاصة  بتول هادي نعمة  4

 14 النفقة الخاصة  احمد حياوي حنون  5

 19 النفقة الخاصة  زهراء هادي مشكور  6

 13 النفقة الخاصة  روان جليل رباط  7

 18 النفقة الخاصة  علي فريض منادي  8

 9 النفقة الخاصة  نرمين نبيل ابراهيم 9

 20 النفقة الخاصة  نادين امحان محيسن  10

 غ القبول العام  زينب عبد الحسن محمد علي 11

 36 القبول العام مريم فالح شريف 12

 29 القبول العام دعاء حسين وحيد 13

 15 القبول العام  حاتم حميد واحد 14

 14 القبول العام حنين علي حسين  15

 15 القبول العام احالم رعد محمد 16

 13 القبول العام رحمة عبد االمير محمد  17

 25 القبول العام زينب حازم عودة 18

 غ القبول العام نوال فالح عليوي  19

 24 القبول العام نداء فوزي مجيد  20

 23 القبول العام زينب كامل عبد الحسين  21

 17 القبول العام يوسف جاسب عبد الرضا 22

 20 العامالقبول  عذراء سليم علك  23

 16 القبول العام تبارك عبد الكريم عبد مسلم  24

 29 القبول العام سارة عبد الكاظم عكال  25

 16 القبول العام ايمان حسين عبار  26

 25 القبول العام عباس خميس مطر 27

 20 القبول العام  هبة عادل عمران  28

 14 القبول العام  رواء فاهم حسين 29

 9 القبول العام  فاطمة فليح عبد شعيب  30

 22 القبول العام  رسل مهدي محمد  31

 28 القبول العام  علي مسلم دغيم 32

 19 القبول العام  انسام راسم حيدر 33

 13 القبول العام  هيام تركي فرج  34

 6 القبول العام  هبة حميد عبد الحسن 35

 17 القبول العام  حياة كاظم راضي  36

 17 القبول العام  ضحى علي عباس  37

 12 ذوي الشهداء  ليلى محمد هالل  38

 22 ذوي االعاقة  بركات كريم هاشم  39



 24 النفقة الخاصة  محمد جبار شومان عبيد  40

 15 النفقة الخاصة  فيحاء عامر علي  41

 21 النفقة الخاصة  انور عبد الحليم عبد الرضا  42

 27 النفقة الخاصة  اقبال عبد الرضا حمزة  43

 15 النفقة الخاصة  حسين حسن هاشم  44

 15 النفقة الخاصة  ايهاب محمد كاظم  45

 20 النفقة الخاصة  كرار رحمان والي عبود 46

 15 النفقة الخاصة  ايات سامي جواد  47

 17 القبول العام  حوراء علي عبد االمير  48

 19 القبول العام  االمير كاظماالء عبد  49

 26 القبول العام  اطياف هاشم منعم جبار  50

 14 القبول العام  هاجر مهدي صالح عداي 51

 15 القبول العام  منار جواد عبد الكاظم كمال 52

 18 القبول العام  عزيزة رحيم نعيم مسير  53

 15 القبول العام  ريام اياد رحيم حمزة 54

 19 القبول العام  لعيوس مطر ماجد  55

 23 القبول العام  مصطفى جعيول مناحي  56

 30 القبول العام  دموع كاظم اسماعيل 57

 21 القبول العام دعاء عبد الرزاق حسن  58

 22 ذوي االعاقة  روضة عبيس جبر حسين  59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2023-2022للدراسات العليا للعام الدراسي لمتقدمين ل درجات التنافسي

 دكتوراه -علم االجتماع 
 

 درجة االمتحان قناة القبول االسم الثالثي ت 

 25 النفقة الخاصة  شيرين عادل عبيد نادي 1

 39 النفقة الخاصة حسين مطر وناس 2

 36 القبول العام سهى زهوان هادي 3

 42 القبول العام منال لعيبي طارش 4

 غ القبول العام جمال ابراهيم غزاي 5

 26 القبول العام هدى كاظم حسن 6

 38 القبول العام احمد طاهر كاظم 7

 41 القبول العام اسيل حميد رحيم 8

 44 القبول العام كرار سباح كريزل 9

 59 القبول العام ريام نعيم حسن 10

 30 القبول العام واثق جعفر كريم 11

 32 السجناء السياسين ازهر حميد محمد 12

 35 2003ذوي الشهداء قبل  اسيل عبد الزهرة عبد الحمزة 13

 50 ذوي االعاقة زهراء عالء ساجت 14

 44 ذوي االعاقة عباس شعيوط مزهر 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


