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 : الدكتوراهولا أ

 قناة القبول االسم  ت

 عبد احمد طه سجى 1

 مـــاالع
 جاسم جبار الستار عبد اسماعيل 2

 احمد حامد امجد رلى 3

 جوير علي حسين احمد 4

 النفقة الخاصة علي عبد الحسين رزاق ريم 5
 ذوي الشهداء /امتيازات عالوي ذياب احمد سعد 6

 تعويض متضررين /امتيازات خلف درويش طالب زينب 7

 رعد أحمد محمد حمد 8
 إشغال مقاعد

 سجين سياسي /امتيازات

 أسماء عبد الرزاق سعيد 9
 تحويل من الخارج إلى الداخل

 خارج الخطة
 

ا   الماجستير: ثانيا

 

 قناة القبول االسم  ت

 حسينر ناص محمود شيماء 1

 العام

 شهاب ابراهيم خليل احمد 2

 مهدي هادي قاسم احمد 3

 خليف نمل طعمه عمار 4

 جثير حمود عبدالحسين ليث 5

 شكر محمود صباح مصطفى 6

 رشيد عبود الحكيمعبد  محمود 7

 ابراهيم سكران عبدربه عمار 8

 حسب عبود عباس علي 9

 حمد رشيد موسى محمد 10

 معارج راشد اضلف علي 11

 النفقة الخاصة
 سلوم طوبيا حكمت رنا 12

 خضير كاظم جواد رضوان 13

 عميش عبادير ماه لبنى 14

 غني عبدالواحد نجم نسرين 15
 /امتيازات

 على النفقة الخاصة ذوي اإلعاقة

 حسين هندي هيثم محمد 16
 /امتيازات

 ذوي الشهداء 

 حسين طالب عدنان حيدر 17
 إشغال مقاعد

 السجناء السياسيين /امتيازات
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ا   العاليالدبلوم : ثالثا

 

 قناة القبول االسم ت

 حمد الجبار عبد خالد فرح 1

 امــالع

 

 احمد علي حسين حيدر 2

 مهدي فالح فيصل غسان 3

 شنيازة كاظم عبيد شيماء 4

 حسين ناصر صفاء افراح 5

 فنجان قاسم عبدالكريم سامر 6

 شحيت شليج عبد علي 7

 علي شحاذة ستار ريا 8

 عباس معيدي عبد احمد 9

 علي حسين محمد كمال 10

 الدينشهاب  احمد قتيبة زينة 11

 النفقة الخاصة
 عيدان محمود حسين علي 12

 جري شنين عبد النبي احمد 13

 عبد عبدالخضرعبدالخضرسعود 14

 خماس نوري احمد رهسا 15

 محمد صالح ثامر مصطفى 16
  إشغال مقاعد

 ذوي الشهداء /امتيازات

 كاطع علي حسين لورا 17
 إشغال مقاعد

 تعويض متضررين  /امتيازات
 

 


