
 

 أعالن

ر جوأ على الطلبة المدرجة أسمائهم أدناه مراجعة القسم لتسديد

 المباشرة الى شعبة المالية بالقسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت االسم  التخصص
 1 أخالص عباس جبر  دكتوراه / تمديد 

 2 بشرى عبد هللا سلطان دكتوراه/ تمديد 

 3 سلوى عادل عبد الحميد  دكتوراه/ تمديد

ابراهيم مهديسندس  دكتوراه/ نفقة خاصة  4 

 5 عبد هللا محمد عواد  دكتوراه / نفقة خاصة 

 6 عمار حسين جاسم  دكتوراه/ تمديد

 7 فاطمة بهجت  ابراهيم  دكتوراه/ تمديد

 8 نرجس مزعل شاتي  دكتوراه / تمديد

 9 واثق نجاح عبد هللا  دكتوراه/ تمديد 

 10 ميساء عبد علي  دكتوراه / نفقة خاصة 

عام دكتوراه /  11 شيماء أكرم حسن  

 12 عبير ضياء عبد القادر  دكتوراه /عام

 13 بيداء عبد الخالق دكتوراه/ عام 

 14 منى مجيد لفته  دكتوراه/ عام

 15 أخالص وطن غنداوي دكتوراه / عام

 16 مصطفى سالم كاظم دكتوراه/ عام

 17 رشا صبحي علي دكتوراه /عام 

 18 رجاء كاظم حسون  دكتوراه / عام 

 19 دالل نعيم حمود  دكتوراه/ عام

 20 هيثم كريم عباس  دكتوراه/ نفقة خاصة

 21 نجالء عبد الحمزة محسن  دكتوراه/ نفقة خاصة

 22 حكيم عماد محيبس دكتوراه/ عام

 23 حيدر مجيد جابر  دكتوراه / عام

 24 مصطفى جاسم هادي دكتوراه / عام

 25 سناء أحمد كاظم  دكتوراه/ عام 

 26 أخالص فالح ناصر دكتوراه/ عام

 27 زيد عثمان أحمد  دكتوراه/ عام 

 28 جمال هالل عاصي دكتوراه/ عام 

 29 علي عادل سعيد  دكتوراه/ نفقة خاصة

 30 زهير حسين علي دكتوراه/ عام 

 31 شذى حبيب جعفر  دكتوراه/ نفقة خاصة

 32 محمد قاسم  دكتوراه/ نفقة خاصة



 أعالن

ر جوأ على الطلبة المدرجة أسمائهم أدناه مراجعة القسم لتسديد

 المباشرة الى شعبة المالية بالقسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت االسم  التخصص
 33 سلمى حميدي  دكتوراه/ نفقة خاصة

 34 رغد محمد هادي  دكتوراه/ عام

 35 وفاء مهدي صالح دكتوراه/ عام

تمديدماجستير /   36 مروة أحمد شهاب  

 37 عبد هللا باسم  ماجستير / تمديد 

 38 زهراء عبد الحميد  ماجستير / تمديد 

 39 ليث عبد علي  ماجستير / تمديد 

 40 ياسر عامر جميل  ماجستير / تمديد 

 41 هند حميد عبد محمد ماجستير / نفقة خاصة

 42 رند محمود محمد  ماجستير/ تمديد 

 43 ندى حسين علي  ماجستير / نفقة خاصة

 44 أسراء قاسم نعمه ماجستير / نفقة خاصة

 45 زيد منذر رديف ماجستير / عام

 46 ضياء محمد عبد  ماجستير / عام

 47 سهى محمد صالح  ماجستير / عام  

 48 هدى محمد عيد  ماجستير / عام

 49 غزوة غانم جمعه ماجستير / خاصة

 50 شيماء عاشور  ماجستير / عام 

 51 محمد خضر كاظم ماجستير /خاصة

 52 سارة قصي صالح  ماجستير / عام 

 53 مصطفى عودة حسين  ماجستير / خاصة

 54 ثمار  علي جليل  ماجستير / عام 

 55 زينب جواد حنش ماجستير/  عام 

 56 غدير غازي شايع ماجستير / عام 

 57 أسماء أبراهيم حسين  ماجستير / خاصة

 58 مينا فارس علي  ماجستير / خاصة 

 59 حفصة عادل محمود  ماجستير / عام

 60 أزهار سعد حسون  ماجستير / عام 

 61 عدنان طاهر كريم  ماجستير / عام 

 62 سرى رحيم عيدان  ماجستير / عام 

 63 عال عامر سعيد  ماجستير / عام 

 64 هاني سعيد حسن  ماجستير / نفقة خاصة



 

 

 أعالن

ر جوأ على الطلبة المدرجة أسمائهم أدناه مراجعة القسم لتسديد

 المباشرة الى شعبة المالية بالقسم.

 

 

 

 

 

 

 

شعبة الدراسات العليا                            

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 ت االسم  التخصص
 65 محمد عالوي عباس  ماجستير/ نفقة خاصة

 66 ضرغام وميض محمد ماجستير/ نفقة خاصة 

مالك محيبسشوق  ماجستير/ عام   67 

 68 والء ضياء عبد الغفور ماجستير / عام 

 69 سامر عالء حسين  ماجستير / عام 


