
شيحالمخططنوع القبولالتخصص المطلوبالقسمالجهةدرجة المفاضلةقناة التقديماالجازةاالسمت نوع التر

ي1 مرشح-التسجيلكلية اآلثار60.4283العامالماجستترنعيمه علي جالب ناج 

مرشح-متحف الفنون واالثاررئاسة الجامعة53.45العامالماجستتردنيا طالب غياض زغتر2

مرشح-متحف الفنون واالثاررئاسة الجامعة83.0051العامالماجستترشيماء يوسف عيىس كاطع3

بية200346.2031ذوي الشهداء قبل عام الماجستترزينب نزار عبد االمتر فرهود4 بيهكلية التر  مرشحالقبول الخاص امانة مجلس كلية التر

مرشح1اعالماالعالم والعالقات العامةرئاسة الجامعة38.5069العامالماجستترعلي هادي عباس عزيز5

مرشح-القانونيةكلية الطب53.8407العامالماجستترهبه هاشم محمد الفتالوي6

غتر مرشح-الوحدة القانونيةكلية اآلثار48.0144العامالماجستتراحمد جليل جبار مليوخ7

غتر مرشح-قسم الشؤون القانونيةرئاسة الجامعة46.5904العامالماجستتررؤى عامر يحير حميد8

يالماجستترحوراء حسن لفتة صالح9 مرشحالقبول الخاصمسؤل شعبة العقود /القانونيةرئاسة الجامعة45.548ذوي شهداء الحشد الشعي 

غتر مرشح-الوحدة القانونيةكلية العلوم43.2179العامالماجستترارساء صالح عبيس همري    ع10

مرشحالقبول الخاصوحدة اآللياتكلية الطب البيطري200314.5995ذوي الشهداء قبل عام الماجستترسباهي جواد عذاب نارص11

يكلية طب االسنان55.3356العامالماجستترزينة فرحان جابر حمد12
مرشح1-جراحة فم واسنانالعالج التحفظ 

كةكلية الطب البيطري69.7769العامالماجستترعبتر كامل مبدر محمد13 مرشح-وحدة بحوث االمراض المشتر

غتر مرشح-قسم االقسام الداخليةرئاسة الجامعة48.0949العامالماجستترنبيل راهي مشكور عنان14

ي جواد كاظم15 ي    ح واالنسجةكلية الطب البيطري44.8094العامالماجستترمحمد صت  غتر مرشح-فرع التشر

غتر مرشح-شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعيكلية التقانات االحيائية42.673العامالماجستتراسامة هادي صالح مهدي16

غتر مرشح-وحدة التعليم المستمركلية الطب البيطري39.1757العامالماجستتررائد كحط معجال فرمان17

غتر مرشح-قسم االقسام الداخليةرئاسة الجامعة31.0629العامالماجستترروزا محمد حسن حليم18

مرشحعلم النفس العاممكتب العميدكلية االداب66.4094العامالماجستتراحمد عدنان منكر حسن19

غتر مرشحعلم النفس العاموحدة الوثائق/ شعبة التسجيل كلية االداب63.6831العامالماجستتربيداء جواد كاظم مجهول20

بية58.8827ذوي االحتياجات الخاصةالماجستترعالء طه ياسير  فرحان21 يةكلية التر مرشحالقبول الخاصعلم النفس العاماللغة االنكلتر 

اتكلية االداب54.4574العامالماجستتررباب طالب علي طرنان22 غتر مرشحعلم النفس العاموحدة التجهتر 

بويرئاسة الجامعة48.8424العامالماجستترلقاء صباح عثمان رشيد23 غتر مرشحعلم النفس العاممسوؤل شعبة االرشاد النفىسي والتر

غتر مرشحعلم النفس العاماالقسام الداخليهرئاسة الجامعة39.9031العامالماجستترنىه سامي عبد الحمزه علوان24

غتر مرشحعلم النفس العامشعبة اإلعالمكلية االداب36.985العامالماجستترفراس عبد الخالق منديل صالل25

مرشح1-فقةقسم المتابعة الجامعيةرئاسة الجامعة41.0616العامالماجستترمحمد احمد عبد الواحد ريكان26

رشعبة السيطرة عل تداول المواد الكيمياوية رئاسة الجامعة49.6709العامالماجستترسالم كحط اسماعيل حسن27 ياء لتر  مرشح-فتر 

رفرع العلوم االساسيةكلية طب االسنان200447.279ذوي الشهداء بعد عام الماجستتراطياف رسحان فرحان عبود28 ياء لتر  مرشحالقبول الخاصفتر 

مرشحالقبول الخاصتكرير نفط/ هندسة كيمياوي الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة52.444السجناء السياسيير الماجستترضىح جواد حسير  محمد29

مرشح-تكرير نفط/ هندسة كيمياوي فسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة58.9876العامالماجستترمروة ستار جبتر حسير 30

مرشح1-هندسة معماريالطرق والنقلكلية الهندسة200346.6709ذوي الشهداء بعد عام الماجستترهبه عارف جاسم محسن31
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