


المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام عبد العباس عبد الجلٌل كرٌم روٌض1ً

المبول العامدمحم عٌسى جوده علوان2

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام االء فاضل حسن جاسم3

المبول العاماشرف فوزي حسٌن زٌدان4

تعوٌض متضررٌنامتٌازات بسام علً وادي شجر5

النفمة الخاصة علً حسن دمحم سعٌد6

النفمة الخاصةٌعرب سامً عزو عل7ً

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام هبه احمد هادي عبد8

المبول العامفرح سعد احمد هزاع9

تعوٌض متضررٌنامتٌازات امال نوري جواد ٌاس10

النفمة الخاصة رغد عبد المنعم صادق رضا11

النفمة الخاصةمنال ٌونس مجٌد مهدي12

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العامدمحم احمد بهجت خلف13

المبول العامشٌماء فرمان عبد الكرٌم عل14ً

ذوي االعالة واالحتٌاجات الخاصةامتٌازات علً نوري صالح ابراهٌم15

النفمة الخاصة غفران عبد الكرٌم عباس مبارن16

النفمة الخاصةصفاء ناصر حسٌن حمزه17

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة : المسم 

طرائك تدرٌس التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة : المسم 

طرائك تدرٌس التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التارٌخ: المسم 

طرائك تدرٌس التارٌخ: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

: الدراسة 

الماجستٌر

العلوم : المسم 

طرائك تدرٌس العلوم: التخصص 

كلٌة التربٌة االساسٌة: اوال 
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كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  : ثانٌا 

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام عذراء ضاري ضبع جلوب18

المبول العامسحر جمال ساالر حسٌن19

تعوٌض متضررٌنامتٌازات هبه فائك فاضل مولود20

النفمة الخاصة مثنى عدنان دمحم عداي21

النفمة الخاصةرنا خلٌل علً حسٌن22

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام غفران عبداالمٌر ضاٌع جمٌل23

المبول العامرائد حمد خلف كرٌش24

النفمة الخاصة رعد مامون حسٌن عبد25

النفمة الخاصة ندى حسن دمحم حسن26

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام بتول جعفر مجٌد حمٌد27

المبول العام سرى علً مالن حمٌد28

تعوٌض متضررٌنامتٌازات نهاد دمحم علً جاسم29

النفمة الخاصة ثامر اسماعٌل علً شالل30

النفمة الخاصة جاسم دمحم كاظم جواد31

ت
اسم الطالب 

المالحظاتلناة المبول 

المبول العام زهراء جاسم دمحم حسن32

المبول العام زٌنب رافد عمر علوان33

تعوٌض متضررٌنامتٌازات صالح حمود مجلً رعٌد34

النفمة الخاصة حنٌن غازي نجم عبد الوهاب35

النفمة الخاصة عواطف حمٌد حسن علوان36

: الدراسة 

الدكتوراه

اللغة العربٌة  : المسم 

اللغة: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

اللغة العربٌة  : المسم 

االدب: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة العربٌة  : المسم 

اللغة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة العربٌة  : المسم 

االدب: التخصص 

2



المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام جلٌل جاسم عباس هوٌدي37

المبول العام اسراء مهنى حسن عل38ً

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام سهاد عباس كرٌم مجٌد39

المبول العام عبد الحكٌم طلب جعفر مهدي40

تعوٌض متضررٌنامتٌازات اكرم اسماعٌل جاسم حٌدر41

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام زٌنب عباس راهً حسٌن42

المبول العام امل ذٌاب دمحم كاظم43

تعوٌض متضررٌنامتٌازات سهاد هادي مهدي عوف44ً

النفمة الخاصة عذراء شرٌف عبدالمحسن ابراهٌم45

النفمة الخاصة زٌنب فوزي جمٌل خلٌل46

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام رسل ٌاسٌن عبود سلمان47

المبول العام حامد ظاهر محمود شحاذة48

النفمة الخاصة اٌناس جهاد حسٌن عل49ً

النفمة الخاصة نسرٌن هرمز تمو ٌوسف50

: الدراسة 

الماجستٌر

التارٌخ  : المسم 

التارٌخ الحدٌث: التخصص 

التارٌخ   : المسم 

التارٌخ االسالمً: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

التارٌخ  : المسم 

التارٌخ الحدٌث: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

التارٌخ   : المسم 

التارٌخ االسالمً: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام علً ثاٌر طالب ٌوسف51

المبول العام سهى جاسم نصٌف جاسم52

تعوٌض متضررٌنامتٌازات طٌبه جمعه مجٌد ٌاس53

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام فاتن عباس سلمان ابراهٌم54

المبول العام عبدهللا سعٌد نوري حسن55

تعوٌض متضررٌنامتٌازات وسن كرٌم عزٌز زٌدان56

النفمة الخاصة ازهار سمٌن وهاب حبٌب57

النفمة الخاصة زٌنب سامً اسماعٌل خضٌر58

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام زهر اء ماجد عدنان عل59ً

المبول العام علً لٌث سعدي عباس60

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام علً هالل علً حمودي61

المبول العام حٌدر اٌاد عبد الوهاب ناج62ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازات مٌسر هانً عزاوي علٌان63

الدراسة 

الدكتوراه:

الجغرافٌة   : المسم 

جغرافٌة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

الجغرافٌة  : المسم 

جغرافٌة: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

العلوم التربوٌة والنفسٌة  : المسم 

علم النفس التربوي: التخصص 

: الدراسة 

الدكتوراه

العلوم التربوٌة والنفسٌة   : المسم 

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي: التخصص 
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام حاتم لائد جاسم دمحم64

المبول العام عذراء رعد لاسم دمحم65

تعوٌض متضررٌنامتٌازات عمٌل كرٌم جواد كاظم66

النفمة الخاصة وسام موسى جواد كاظم67

النفمة الخاصة زٌنب حسٌن فلٌح حسن68

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام مهند احمد حسن عباس69

المبول العام جمٌله غازي جمهور علوان70

تعوٌض متضررٌنامتٌازات انعام اسماعٌل دمحم ابرٌسم71

النفمة الخاصة دنٌا طارق ٌاسٌن احمد72

النفمة الخاصة احمد شاكر كرٌم جاسم73

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام سحر جلٌل اسماعٌل رجٌه74

المبول العام فاطمه محسن احمد عبد75

تعوٌض متضررٌنامتٌازات ساره رحمان جواد حزام76

النفمة الخاصة هدٌر شهاب حمدان عطٌة77

النفمة الخاصة هدٌل دمحم حمٌد مجٌد78

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام براء ناظم هادي جامل79

المبول العام صفا لٌس فتاح مخلف80

النفمة الخاصة بشرى دمحم غافل مخٌلف81

النفمة الخاصة جٌهان عبدالكرٌم علً عبدهللا82

: الدراسة 

الماجستٌر

العلوم التربوٌة والنفسٌة : المسم 

االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة االنكلٌزٌة  : المسم 

اللغة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

اللغة االنكلٌزٌة : المسم 

االدب: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

العلوم التربوٌة والنفسٌة   : المسم 

علم النفس التربوي: التخصص 
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام اسٌل ادٌب احمد حسن83

المبول العام صفا ماجد دمحم صالح84

النفمة الخاصة هدٌل جلٌل ابراهٌم خلف85

النفمة الخاصة علً مطلن نوار داود86

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام منن عبدالرزاق عبدالكاظم جمٌل87

المبول العام اسراء احمد عباس ابراهٌم88

تعوٌض متضررٌنامتٌازات براق كرٌم شهاب احمد89

النفمة الخاصة حسٌن فلٌح عٌسى موسى90

النفمة الخاصة لمٌاء خالد دمحم جاسم91

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام رغداء عبداللطٌف مجٌد نصٌف92

المبول العام مرٌم حسن فاضل حسٌن93

تعوٌض متضررٌنامتٌازات حسن عامر علوان حسن94

النفمة الخاصة بتول سرحان منصور حمد95

النفمة الخاصة عالء حسٌن سهٌل نجم96

المالحضاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العاممٌمونه اٌاد سلٌم غٌدان97

المبول العامشٌماء عماد عطشان علٌوي98

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة: ثالثاً 

: الدراسة 

الدكتوراه

علوم الحٌاة : المسم 

علوم الحٌاة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

علوم الحٌاة : المسم 

علوم الحٌاة: التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

علوم الكٌمٌاء  : المسم 

الكٌمٌاء: التخصص 

الدراسة 

دبلوم عالً:

علوم الكٌمٌاء  : المسم 

علوم الكٌمٌاء:     التخصص 
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام دمحم مطر زباله صالح99

المبول العام نور حمد مطلن عباس100

النفمة الخاصة عدنان ابراهٌم حسٌن عل101ً

النفمة الخاصة لٌس احمد داود سلمان102

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام عباس فاضل عباس محسن103

المبول العام تغلب سالم مجٌد ٌاس104

تعوٌض متضررٌنامتٌازات مؤٌد مجٌد اسماعٌل ابراهٌم105

سجٌن سٌاسًامتٌازات عامر كرٌم كٌطان راشد106

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام هجران لحطان اسماعٌل عل107ً

المبول العام احمد اسماعٌل عبد الحمٌد دمحم108

تعوٌض متضررٌنامتٌازات عدنان صالح حمد بالل109

النفمة الخاصة ٌاسٌن محسن ٌاسٌن خضٌر110

النفمة الخاصة هاله عامر كاظم عباس111

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام سجى احمد نجم عبدهللا112

المبول العام عمار صباح غنً كاظم113

كلٌة الزراعة: خامساً 

: الدراسة 

الدكتوراه

البستنة وهندسة الحدائك : المسم 

بستنة فاكهة وخضر:    التخصص 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:     التخصص 

الدراسة 

دبلوم عالً:

علوم الحٌاة  : المسم 

علوم الحٌاة: التخصص 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة: رابعاً 

الدراسة 

الماجستٌر:
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة:     التخصص 

الدراسة 

الدكتوراه:
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام مرفت نجم فخري عبود114

المبول العام مصطفى رائف امٌر اسماعٌل115

النفمة الخاصةاسماء نافع بدري كاظم116

النفمة الخاصةعلً حامد خضٌر خمٌس117

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام رحاب ولٌد منصور حسٌن118

المبول العام هنادي احمد شكٌر محمود119

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام رائد عبدالرحمن سعٌد عل120ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازات فارس شاكر حمود سالم 121

النفمة الخاصة سفٌان صعب فٌحان صكبان122

النفمة الخاصة عال حسٌن علً حسٌن123

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام امل حمدي جاسم حمودي124

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام عوف عبد الرحمن صالح خلف125

المبول العام سرور حسٌن علً موسى126

تعوٌض متضررٌنامتٌازات غزوان حمٌد ابراهٌم حسون127ً

االنتاج الحٌوانً                                :                                   المسم 

ثروة حٌوانٌة: التخصص 

الدراسة 

دبلوم عالً:

: الدراسة 

الماجستٌر

البستنة وهندسة الحدائك : المسم 

بستنة: التخصص 

: الدراسة 

الدبلوم العالً

البستنة وهندسة الحدائك : المسم 

البستنة وهندسة الحدائك: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم التربة والموارد المائٌة                     :                                          المسم 

علوم التربة والموارد المائٌة:                               التخصص 

: الدراسة 

الماجستٌر

االنتاج الحٌوانً                                        :                                     المسم 

انتاج حٌوانً:                                     التخصص 
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام وداد عادل كاظم وسم128ً

المبول العام دٌانا سامً كسوب عنكود129

تعوٌض متضررٌنامتٌازات اسامه اسعد فاضل احمد130

النفمة الخاصة زٌاد كرٌم دمحم عل131ً

النفمة الخاصة ظافر هاشم ستٌر احمد132

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام تبارن احمد جاسم مهدي133

المبول العام زهراء عبداالله سلٌم هاشم134

تعوٌض متضررٌنامتٌازات نضال متعب خمٌس عل135ً

النفمة الخاصة نور اسماعٌل خلٌل حمودي136

النفمة الخاصة افراح امٌر جاسم دمحم137

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام شٌماء تركان عبدهللا حسن138

المبول العام فاطمة اسماعٌل صادق سبع139

تعوٌض متضررٌنامتٌازات مرفت رزاق سلمان حسن140

النفمة الخاصة عالء خضٌر عباس مهدي141

النفمة الخاصة امٌر علً جواد ناصر142

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام اسٌا عامر سعٌد فرٌح143

المبول العام نورالهدى عبدالهادي حٌدر حمٌد144

تعوٌض متضررٌنامتٌازات ابتهال علً خمٌس علهم145

النفمة الخاصة امل عوٌد علٌوي عاٌد146

كلٌة العلوم: سادساً 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الحاسوب                                      :                                   المسم 

علوم حاسوب: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الرٌاضٌات                         :                                                    المسم 

علوم الرٌاضٌات:                               التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الحٌاة                        :                                                          المسم 

علوم حٌاة:                                     التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الكٌمٌاء                        :                                                        المسم 

علوم كٌمٌاء:                                  التخصص 
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النفمة الخاصة سٌناء جبار خمٌس عبدهللا147

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام نور دمحم علً شهاب148

المبول العام دعاء نصٌف جاسم داوود149

النفمة الخاصة حسٌن اسماعٌل مهدي صالح150

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العامزٌنب ماجد خلٌل ابراهٌم151

المبول العامكوثر دمحم عٌسى علٌوي152

تعوٌض متضررٌنامتٌازات سندس احمد دمحم بٌجن153

النفمة الخاصةساره مجبل علً زٌدان154

النفمة الخاصةمثنى الطٌف عباس كاظم155

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العامجٌهان اسامه ناظم ابراهٌم156

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام بدٌع حسٌن سلٌمان دامون157

النفمة الخاصةصالح غانم عباس ابراهٌم158

النفمة الخاصةاحمد سردار حكٌم دمحمامٌن159

الدراسة 

الماجستٌر:

جٌولوجٌا النفط والمعادن                                :                                   المسم 

علم االرض/ الجٌولوجٌا :  التخصص 

الدراسة 

الدكتوراه:

علوم الفٌزٌاء                                        :                                      المسم 

علوم الفٌزٌاء: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم الفٌزٌاء                                         :                                     المسم 

فٌزٌاء الحالة الصلبة: التخصص 

ً كلٌة الهندسة: سابعا

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                          :                                                                  المسم 

الهندسة االنشائٌة:                                              التخصص 
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام نهى عدنان حسٌن حمودي160

المبول العام ضحى دمحم داود سلمان161

النفمة الخاصة نور مجول محمود موسى162

النفمة الخاصة شٌرٌن عبدالرزاق لطٌف جاسم163

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام افنان حسٌن علً حسٌن164

المبول العام انسام مخٌبر وهاب عباس165

النفمة الخاصة عزام مثنى دمحم ابراهٌم166

النفمة الخاصة حارث رسول مجبل خلف167

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام امنة سمٌر ابراهٌم محمود168

المبول العام غفران عدنان جندار حسن169

النفمة الخاصة دمحم جبار عباس خضٌر170

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام بسمه زهٌر ثابت نعمان171

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت
المبول العام لماء حمٌد خمٌس ٌاسٌن172

كلٌة الطب البٌطري: ثامناً 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة المواد               :                                                                 المسم 

هندسة المواد:                                                       التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مٌكانٌكة                :                                                             المسم 

مٌكانٌن:                                         التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                                              :                              المسم 

هندسة االدارة االنشائٌة: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:

هندسة مدنٌة                                            :                               المسم 

هندسة التربة واالسس: التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:
احٌاء مجهرٌة بٌطرٌة:     التخصص 
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المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام بان صالح مهدي صالح173

المبول العام هبه طارق رضا عل174ً

تعوٌض متضررٌنامتٌازات ذكاء هادي ابراهٌم عكاب175

النفمة الخاصة اٌمان هٌالن جاسم دمحم176

النفمة الخاصة سعد سعدي خمٌس علوان177

المالحظاتلناة المبول اسم الطالب ت

المبول العام عبدالودود رحمان حمٌد حسن178

المبول العام شٌماء لاسم علوان ردام179

تعوٌض متضررٌنامتٌازات وسن كرٌم علً ناصر180

النفمة الخاصة عبدالجبار ستار ابراهٌم ٌاسٌن181

النفمة الخاصة بارق خالد كامل دمحم182

ً كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة: تاسعا

كلٌة العلوم االسالمٌة: عاشراً 

الدراسة 

الماجستٌر:

علوم لران                                          :                                         المسم 

علوم لران:    التخصص 

الدراسة 

الماجستٌر:
لانون عام حموق االنسان والحرٌات العامة:     التخصص 
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