
     

 دكتوراه  -نوع الدراسة :                                البستنة وهندسة الحدائق   -:القسم 

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام زينب حسن اكرم سبع 1

 القبول العام / ذوي الشهداء صادق لفتة حسين علي 2

 النفقة الخاصة امير محمد امين محمد كرم 3

 القبول العام مضعن  صفاء احمد نايف 4

 القبول العام / ذوي الشهداء سجى ماجد صبري حسين 5

 القبول العام/ذوي الشهداء عدي محمد عبد هللا خميس 6

 القبول العام/ذوي الشهداء ايمان حكمت حسن نصيف 7
 

 

  ماجستير -نوع الدراسة :                           البستنة وهندسة الحدائق    -القسم :     

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام نهاد نامس يونس جاسم 1

 القبول العام هند عبد الحميد راشد حسن 2

 النفقة الخاصة نور ابراهيم ضايع احمد 3

 القبول العام مصطفى عبد الكريم محمود صالح 4

 القبول العام احكام نزار كمال محمود 5

 العامالقبول  احمد كمال محمد رشيد 6

 النفقة الخاصة اراس ياسين زيدان طالك 7

 النفقة الخاصة محمد سعيد خميس سهيل 8

 القبول العام سارة محمود حميد حسين 9

 القبول العام رجين سليمان حسن علي 10

 النفقة الخاصة احمد نهاد عناد مبارك 11

 القبول العام اثير مناضل علي كاظم 12

 النفقة الخاصة نضار عدنان متعب شمخي 13

 النفقة الخاصة ورود فاض محمد فيصل 14

 القبول العام امجد نصيف حميد جاسم 15

 النفقة الخاصة زهراء علي حسين احمد 16

 القبول العام/ذوي الشهداء رغد سعد صبحي علوان 17

 القبول العام مروة ثامر احمد علي 18

 القبول العام فاتن حسن جاسم محمد 19

 النفقة الخاصة سعد محمد عباسزمن  20

 القبول العام ميسون اسماعيل جابر شهاب 21

 القبول العام جمال الدين ضاري حميد جاسم 22
 

 



 

    

 

 دكتوراه  -نوع الدراسة :                                 االنتاج الحيواني       -القسم :      

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام عبداسراء عبود حسين  1

 القبول العام/ذوي الشهداء طه ياسين خضير جاسم 2

 القبول العام بان سلمان كاظم عايد  3

 القبول العام/ذوي الشهداء رياض طه طالك مطلك 4

 القبول العام علي عباس فيحان صكبان 5
 

     

 

  ماجستير -نوع الدراسة :                                 االنتاج الحيواني       -القسم :       

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام هديل نوفل مجيد حميد 1

 القبول العام زهراء محمد كريم عبد الفرج محمد 2

 القبول العام رحاب صالح محيسن سعيد 3

 النفقة الخاصة سداد اياد خليل ابراهيم 4

 القبول العام ورقاء مهدي صالح حميد 5

 القبول العام عباس خلف اسماعيلفاضل  6

 القبول العام حسين طالب محمد غدير 7

 القبول العام محمد حميد عباس كاظم 8

 النفقة الخاصة محمد حميد صالح ناصر 9

 النفقة الخاصة علي ياسين خضير محمد 10

 القبول العام/ذوي الشهداء عدنان نواف ابراهيم ضري 11

 القبول العام ذرى غسان اديب جواد 12
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ماجستير -نوع الدراسة :                     علوم التربة والموارد المائية  -القسم :       

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام/ ذوي االعاقة عال شاكر سرحان لفتة 1

 القبول العام سارة مؤيد بهجن رفعت 2

 العامالقبول  اية مجيد عبد السالم نجم 3

 النفقة الخاصة اسراء مؤيد علي سلمان 4

 القبول العام جيهان صباح احمد ذياب 5

 القبول العام شيماء عامر عزيز طعمه 6

 القبول العام بنان فايق ذياب غفوري 7

 النفقة الخاصة حسين حيدر حسن خضير 8

 القبول العام/ذوي الشهداء ناصر كعود رحمن مخيلف 9

 القبول العام خالد طه اسماعيلنور الدين  10

 النفقة الخاصة شهد عدنان سعدون صالح 11

 القبول العام/ذوي الشهداء رياض حسين محمود خميس  12
 


