
 

 إعالن
 

ريخ يرجى من طلبة الدراسات العليا مرحلة البحث )دكتوراه ,ماجستير( األلتزام بالتوا

المدونة أدناه ) تاريخ انتهاء المدة األصغرية وتاريخ تسليم األطروحة وموعد دفع 

 األقساط األخيرة  لطلبة الدراسات العليا (

اريخ * وفي حالة تقديم طلب تمديد فترة البحث يجب ان يقدم الطلب قبل شهرين من ت

 انتهاء المدة األصغرية للدراسة.   

موعد دفع  أسم الطالب ت
 األخيرة األقساط

 تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة ( للقسم  تاريخ المباشرة المرحلة

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
عباس داودهيثم كريم  -1  النفقة الخاصة 

20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017 

 26/10/2017 26/10/2014 دكتوراه

نجالء عبد حمزة  -2
 محسن

 النفقة الخاصة

20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

حكيم عماد محيبس  -3
 فراج

 قبول عام

20/12/2015 

20/12/2016 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

حيدر مجيد جابر عبد  -4
 الرضا

 قبول عام

20/12/2015 

20/12/2016 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

مصطفى جاسم هادي  -5
 طاهر

 قبول عام

20/12/2015 

20/12/2016 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

 قبول عام سناء أحمد كاظم علي -6

20/12/2015 

20/12/2016  

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

د أخالص فالح ناصر عب -7
 الحسن

 قبول عام

20/12/2015 

20/12/2016  

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

 قبول عام زيد عثمان أحمد سليم -8

20/12/2015 

20/12/2016  

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

جمال هالل عاصي  -9
 يوسف

/ ذو قبول عام

 ضحايا االرهاب

20/12/2015 

20/12/  

2016 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 



 النفقة الخاصة علي عادل سعيد -10

20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

 قبول عام زهير حسين علي -11

20/12/2015 

20/12/2016 

 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

ذوي / قبول عام محمد غني علوان -12

الشهداء النظام 

 السابق

20/12/2015 

20/12/2016 

26/10/2014 دكتوراه     26/10/2017 

 النفقة الخاصة شذى حبيب جعفر  -13

20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017 

26/10/2014 دكتوراه  26/10/2017 

 نفقة خاصة محمد قاسم جواد -14

20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017 

 

27/11/2014 دكتوراه  27/11/2017  

سلمى حميدي عبد  -15
 هللا خلف

 النفقة الخاصة
20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017 

26/11/2014 دكتوراه  26/11/2017  

رغد محمد هادي  -16
 أحمد

 قبول العام
20/12/2015 

20/12/2016  

26/11/2014 دكتوراه  26/11/2017  

سهير محمد زكي عبد  -17
 الصمد

 النفقة الخاصة
20/12/2015 

1/6/2016 

1/8/2017  

9/11/2014 دكتوراه  9/11/2017  

وفاء مهدي صالح  -18
 درويش

 قبول العام
20/12/2015 

20/12/2016  

9/11/2014 دكتوراه  9/11/2017  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ت

موعد دفع  أسم الطالب
 األخيرة األقساط

 تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة ( للقسم  تاريخ المباشرة المرحلة

 انتهاء المدة األصغرية "" تاريخ 
 النفقة الخاصة إسراء قاسم نعمة طعمة -1

1/12/2015 

1/6/2016 

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

محمد عبد الجبار علي  -2
 حسوني

 النفقة الخاصة
1/9/2015  
1/3/2016  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 قبول عام زيد منذر رديف داود -3
1/9/2015  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 قبول عام ضياء محمد عبد فياض -4
1/9/2015  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 قبول عام ايمان طالب زغير فرج -5

1/12/2015 

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 قبول عام دعاء علي نوري نعمة -6
1/9/2015  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

حسين جعيز منخي  -7
 طوفان

/ ذو قبول عام

 ضحايا االرهاب
1/9/2015  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

زهراء ناجي رزوقي  -8
 علوان

/ ذوي قبول عام

الشهداء النظام 

 السابق

1/12/2015 

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

/ سجين قبول عام لبنى محمد بدر ناصر -9

 سياسي

1/12/2015 

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

/ ذو قبول عام سهى محمد صالح -10

 ضحايا االرهاب

1/12/2015 

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

/ ذوي قبول عام شيماء عاشور حمداوي -11

الشهداء النظام 

 السابق
1/9/2015  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 قبول عام هدى محمد عيد -12

1/12/2015 

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 النفقة الخاصة غزوة غانم جمعة -13
1/9/2015  
1/3/2016  

ماجستير 

 عام
26/10/2014  26/10/2016  

 النفقة الخاصة محمد خضر كاظم -14

1/12/2015 

1/6/2016 

ماجستير 

 عام
4/1/2015  4/1/2017  

سارة قصي صالح  -15
 الدين

 قبول عام

1/12/2015 

ماجستير 

 عام
9/11/2014 9/11/2016 

 

 



 

 ت

موعد دفع  أسم الطالب
 األقساط
 األخيرة

تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة (  تاريخ المباشرة المرحلة

 للقسم 

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
مصطفى عودة حسين  -1

 ياسر
 النفقة الخاصة

1/12/2015 

1/6/2016 

ماجستير 

النظمبرامجيات   
26/10/2014 26/10/2016 

دنور باسم عبد هللا داو -2  النفقة الخاصة 
1/9/2015  
1/3/2016  

ماجستير 

 برامجيات النظم
26/10/2014  26/10/2016 

 قبول عام ثمار علي جليل عبد -3
1/9/2015 

ماجستير 

 برامجيات النظم
26/10/2014  26/10/2016 

ر أسيل قاسم عبد األمي -4
 سبع

 قبول عام
1/9/2015  

ماجستير 

 برامجيات النظم
26/10/2014  26/10/2016 

ةزينة محمد سعدي لفت -5  قبول عام 
1/9/2015  

ماجستير 

 برامجيات النظم
26/10/2014  26/10/2016 

حد نسرين وليد عبد الوا -6
 عواد

 قبول عام

1/12/2015 

ماجستير 

 برامجيات النظم
26/10/2014  26/10/2016 

 قبول عام زينب جواد حنش  -7

1/12/2015 

ماجستير 

 برامجيات النظم
26/10/2014  26/10/2016 

 قبول عام غدير غازي شايع  -8

1/12/2015 

ماجستير 

 برامجيات النظم
6/2/2015  6/2/2017  

أسماء ابراهيم حسين  -9
 كاظم

 النفقة الخاصة

1/12/2015 

1/6/2016 

ماجستير 

 برامجيات النظم
9/11/2014  9/11/2016  

أسماء حسن محسن  -10
 حسين

 قبول عام
1/9/2015  

ماجستير 

 برامجيات النظم
9/11/2014  9/11/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 ت

موعد دفع  أسم الطالب
 األقساط
 األخيرة

تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة (  تاريخ المباشرة المرحلة

 للقسم 

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
نمينا فارس علي حسي -1  الخاصةالنفقة  

1/12/2015 

1/6/2016 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2014  

26/10/2014نظم  ماجستير النفقة الخاصةشيماء جواد كاظم  -2  26/10/2016  



 1/12/2015 حمود

1/6/2016 

 معلومات

حفصة عادل محمود  -3
 أرزيج

 قبول عام
1/9/2015  

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

أثير رحيم محسن  -4
 سلمان

 قبول عام
1/9/2015  

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

ازهار سعد حسون عبد  -5
 األمير

 قبول عام

1/12/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

دعاء سالم ابراهيم  -6
 عبدهللا

 قبول عام
1/9/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

قبول عام /سجين  عدنان طاهر كريم نعمة -7

 سياسي

1/12/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

مسرى رحيم عيدان سال -8 قبول عام /ذو  

 ضحايا األرهاب

1/12/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

ميثم محمود علي  -9
 عباس

قبول عام /ذوي 

 الشهداء

1/12/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

محمد كاظم مهدي  -10
 سبيهان 

قبول عام /سجين 

 سياسي

1/12/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

 قبول عام عال عامر سعيد  رشيد -11
1/9/2015  

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

جاسم محمدمحمد  -12  قبول عام 
1/9/2015  

نظم  ماجستير
 معلومات

26/10/2014  26/10/2016  

 النفقة الخاصة هاني سعيد حسن -13

1/12/2015 

1/6/2016 

نظم  ماجستير
 معلومات

9/11/2014 9/11/2016 

 قبول عام ياسر ضياء جواد -14

1/12/2015 

 

نظم  ماجستير
 معلومات

9/11/2014 9/11/2016 

 

 

 

 

 ت

موعد دفع  الطالبأسم 
 األقساط
 األخيرة

تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة (  تاريخ المباشرة المرحلة

 للقسم 

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "

محمد عالوي عباس  -1
 حنف

 النفقة الخاصة

1/12/2015 

1/6/2016 

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
26/10/2014  26/10/1620  

ضرغام وميض محمد  -2
 علي

 النفقة الخاصة

1/12/2015 

1/6/2016 

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
26/10/2014  26/10/1620  

نور الهدى فاضل  -3
 عباس حسين

 قبول عام
1/9/2015  

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
26/10/2014  26/10/1620  



شذى طالب رشيد عبد  -4
 الصاحب

 قبول عام
1/9/2015  

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
26/10/2014  26/10/1620  

شوق مالك محيبس  -5
 كاظم

 قبول عام

1/12/2015 

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
26/10/2014  26/10/1620  

ر والء ضياء عبد الغفو -6
 شعبان

 قبول عام

1/12/2015 

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
26/10/2014  26/10/1620  

سامر عالء حسين  -7
 عباس

 قبول عام

1/12/2015 

ذكاء ماجستير 

 اصطناعي
9/11/2014  9/11/6201  

 

 

 

 



  
تاريخ المباشرة  المرحلة األســــــــــــــــــــــم ت

 بالدراسة
تاريخ انتهاء المدة 

 األصغرية
فترة التمديد األول 

 للبحث 
فترة التمديد الثاني 

 للبحث 
توقيع تبليغ 

 المشرف
 توقيع تبليغ الطالب

     21/10/2016 21/10/2013 البحث دكتوراه / مرحلة عبير ضياء عبد القادر -1

 23/10/2014من 23/10/2014 23/10/2012 ماجستير / مرحلة البحث محمد هديل جاسم -2

 23/4/2015الى

 23/4/2015من 

 23/10/2015الى 

  

 23/10/2014من 23/10/2014 23/10/2012 ماجستير / مرحلة البحث حسين عبد القادر -3

 23/4/2015الى

 23/4/2015من 

 23/10/2015الى 

  

 23/10/2014من 23/10/2014 23/10/2012 ماجستير / مرحلة البحث ياسر رعد ناصر -4

 23/4/2015الى

 23/4/2015من 

 23/10/2015الى 

  

تم تقديم طلب تمديد  28/11/2015 28/11/2013 ماجستير / مرحلة البحث رسل نعمة عباس -5
 أول

   

     21/10/2015 21/10/2013 مرحلة البحثماجستير /  ياسر عامر جميل -6

     21/10/2015 21/10/2013 ماجستير / مرحلة البحث ليث عبد علي صاحب -7

تم تقديم طلب تمديد  28/11/2015 28/11/2013 دكتوراه / مرحلة البحث ميساء عبد علي -8
 أول

   

 27/11/2014من  27/11/2014 27/11/2012 ماجستير / مرحلة البحث أميرة جواد علي -9

 27/5/2015الى 

   

 


	min_time
	أمنة

