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  0200ــ  0202االمتــحان التنافسً للعام الــدراسً 

  0202 /6 / 00 الٌــوم : الثــالثــاء  ( 2 المـــاعة ) الســـاعة التــاسعة صبــاحا 

 

 ابراهٌم عبد عجاج علً

 ماجستٌر اعالم 
 محمود صالح زٌد اسماء 
 ماجستٌر جغرافٌة  

 حمد ٌاسٌن طه اٌاد
 ماجستٌر اعالم 

 علً ٌاسٌن بدر رحٌم
 ماجستٌر جغرافٌة 

 امٌن راضً عامر حذٌفه
 ماجستٌر اعالم 

 عبدهللا دمحم جاسم احمد
 ماجستٌر اعالم

 صالح مهدي دمحم انمار
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حمٌد مجبد دلً اٌام
 ماجستٌر اعالم 

 علً الجبار عبد شعالن رفاه
 ماجستٌر جغرافٌة 

 ٌاس عباس مناف الدٌن حسام
 ماجستٌر اعالم 

 احمد دمحم زهٌر احمد
 ماجستٌر اعالم

 صالح مهدي دمحم بارق
 ماجستٌر جغرافٌة 

 احمد فارس خلف باسل
 ماجستٌر اعالم 

 عوٌد خلف حمد ساره
 ماجستٌر جغرافٌة 

 خلف حسن عادل حسن
 ماجستٌر اعالم 

 احمد ٌاسٌن صادق احمد
 ماجستٌر اعالم

 فارس مهدي حمٌد باسم
 ماجستٌر جغرافٌة 

  خلف علً خلف بالل
 ماجستٌر اعالم 

 خلف حمٌد لٌث سحر
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حمٌد عبد احمد حسٌن
 ماجستٌر اعالم 

 شرٌف عمر لٌس احمد
 ماجستٌر اعالم

 خضر حمد حسٌن براء
 ماجستٌر جغرافٌة 

 هللا عبد دمحم السالم عبد بالل
 ماجستٌر اعالم 

 علوش مدغش ظاهر سرحان
 ماجستٌر جغرافٌة 

 خالد دهام محمود عبد
 ماجستٌر اعالم 

 منفً عبد مصبط احمد
 ماجستٌر اعالم

 لدرانً طه فاضل جمال
 ماجستٌر جغرافٌة 

 سلطان علً ٌاسٌن تحسٌن
 ماجستٌر اعالم 

 وعر محمود طالل سلوى
 ماجستٌر جغرافٌة 

 كلش خلٌل ابراهٌم خلدون
 ماجستٌر اعالم 

 حسن توفٌك فوزي اسراء
 ماجستٌر اعالم

 هواس دحام احمد دنٌا
 ماجستٌر جغرافٌة 

 عبدهللا خلف دمحم جاسم
 ماجستٌر اعالم 

 دمحم هللا عبد احمد سندس
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حسٌن علً خلف دالٌا
 ماجستٌر اعالم 

 شمخً جاسم هادي امجد
 ماجستٌر اعالم

 طه برزان محسن راجح
 ماجستٌر جغرافٌة 

 سالمه مصطاف دمحم جاسم
 ماجستٌر اعالم 

  هجٌج دمحم عبدهللا سهٌر
 ماجستٌر جغرافٌة 

  ابراهٌم خلٌل هادي دعاء
 ماجستٌر اعالم

 

 مــاجــسـتٌر جغرافٌة   مــاجستٌر اعــالم   

  26                   02          العدد 

   الحضور

   الغٌاب 

 

 مدٌــر المــاعة                               المرالب                                     المـرالب                                                   المرالب               
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 احمد دمحم عطا رعد
 ماجستٌر اعالم 

 دمحم عباس كامل صبار
 ماجستٌر جغرافٌة 

  مصطفى سلمان عبدالرحمن
 ماجستٌر اعالم 

 عفتان خلف ماجد دمحم
 ماجستٌر جغرافٌة 

 صحن محسن محمود عٌدان
 ماجستٌر اعالم 

 دمحم جاسم عبدالحكٌم رنٌن
 ماجستٌر اعالم 

 دمحم عباد مالن طرٌف
 ماجستٌر جغرافٌة 

 دمحم حسن جابر عبدهللا
 ماجستٌر اعالم 

 علً حمدان محمود دمحم
 ماجستٌر جغرافٌة 

 هادي رحٌم النبً عبد غسان
 ماجستٌر اعالم 

 ناٌف عارف لصً زٌد
 ماجستٌر اعالم

  نصٌف ابراهٌم خلٌل طٌف
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حلو محٌمٌد سعد عبدهللا
 ماجستٌر اعالم 

 جاسم حمادي سرحان مصحب
 ماجستٌر جغرافٌة 

  دوخً عبود مبرد فهد
 ماجستٌر اعالم 

 حسن ٌونس دمحم سعٌد
 ماجستٌر اعالم

 دروٌش خلف خالد عبدهللا
 ماجستٌر جغرافٌة 

 دمحم نعمان مزهر عمبه
 ماجستٌر اعالم 

 موسى دمحم محمود معتصم
 ماجستٌر جغرافٌة 

  طعمه احمد ربٌع لبنى
 ماجستٌر اعالم 

 ابراهٌم علً سامً سٌف
 ماجستٌر اعالم

 حمد خلف محمود فاتن
 ماجستٌر جغرافٌة 

 الطٌف صابر امجد علً
 ماجستٌر اعالم 

  صالح مانع عبدهللا منى
 ماجستٌر جغرافٌة 

 ثالج محمود احمد دمحم
 ماجستٌر اعالم 

 كنزاع حسن عبدهللا صفاء
 ماجستٌر اعالم

 عبد حسن دمحم ماري
 ماجستٌر جغرافٌة 

 خلف عبد خالد علً
 ماجستٌر اعالم 

 مشوح طلفاح كٌطان ناطك
 ماجستٌر جغرافٌة 

  دروٌش مهدي صالح دمحم
 ماجستٌر اعالم 

 عٌدان جبرائٌل هاشم صمر
 ماجستٌر اعالم

 حسٌن موسى حمد دمحم
 ماجستٌر جغرافٌة 

 سطام دحام سعدون علً
 ماجستٌر اعالم 

 عزٌز حسٌن عبٌد نشوان
 ماجستٌر جغرافٌة 

 دمحم حسن علً دمحم
 ماجستٌر اعالم 

 صالح محمود علً صهٌب
 ماجستٌر اعالم

 حمود جاسم علً دمحم
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حبٌب ابراهٌم حاتم عمر
 ماجستٌر اعالم 

  ذاوي حمد حسن هاشم
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حسٌن جاسم ٌاسٌن دمحم
 ماجستٌر اعالم 

 

 ماجسـتـٌر جـغـرافٌة     مـــاجــستٌر اعــالم   

  26             02         العدد 

   الحضور

   الغٌاب 

 

 المرالب                                             مدٌــر المــاعة                                                    المرالب                                     المـرالب
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  عبد الحمٌد نبٌل هٌمابرا
 ماجستٌر تـرجـمة 

 هللا عبد محمود شاكر محمود
 اعالم ماجستٌر

 بكر كامل سعد ظٌف
 ماجستٌر تـرجـمة 

 علوان حسون حسن وعد
  ماجستٌر اعالم

 دمحم وسمً نعمة المعنى
 ماجستٌر تـرجـمة 

 فرٌح ارمٌض جاسم احمد
 ماجستٌر تـرجـمة 

 دمحم عبدالعزٌز احمد مصطفى
 ماجستٌر اعالم

 حسن احمد حسن عبد الكرٌم
 ماجستٌر تـرجـمة 

  نعمة صالح عماد ولٌد
 ماجستٌر اعالم 

 دمحم علً احمد موج
 ماجستٌر تـرجـمة 

 لدري داود ناطك احمد
 ماجستٌر تـرجـمة 

 حافظ رجب طارق مطر
 ماجستٌر اعالم

 صالل حسن خمٌس عمر
 ماجستٌر تـرجـمة 

 صبح عزٌز رٌاض هدٌل
 ماجستٌر جغرافٌة 

 حربً عبد خالد نور
 ماجستٌر تـرجـمة 

  عبد هللا الحسٌنعبد  اكثم
 ماجستٌر تـرجـمة 

 صالح سعٌد مصدق دمحم مهند
 ماجستٌر اعالم

 لهار غفوري شفٌك محمود
 ماجستٌر تـرجـمة 

 حمد صالح حمد ولٌد
 ماجستٌر جغرافٌة 

 عبٌد محمود غازي نور
 ماجستٌر تـرجـمة 

 علً خلف عبد المنعم اكرم
 ماجستٌر تـرجـمة 

 عبدهللا احمد رٌس مً
 ماجستٌر اعالم

 مندٌل عارف سالم مروان
 ماجستٌر تـرجـمة 

 مدي خضٌر عبد احمد
 اسالمً /ماجستٌر تارٌخ 

 سالم داود عٌدان هبه
 ماجستٌر تـرجـمة 

  حسٌن عبدهللا عصام امنه
 ماجستٌر تـرجـمة 

 احمد صالح اسماعٌل هاجر
 ماجستٌر اعالم

 عبدهللا عبٌد شدهان مشتاق
 ماجستٌر تـرجـمة 

 عطاهللا مرعً احمد اٌمن
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 محمود شكوري فوزي هدى
 ماجستٌر تـرجـمة 

 احمد توفٌك سعد زهراء
 ماجستٌر تـرجـمة 

 خماس احمد عواد هارون
 ماجستٌر اعالم

 دمحم ٌاسٌن عبدهللا مشعان
 ماجستٌر تـرجـمة 

 خلف حسٌن مزهر حسام

 اسالمً /ماجستٌر تارٌخ 

 دمحم حمد خضٌر ٌاسر
 ماجستٌر تـرجـمة 

  اجدع عباس فرج سهى
 ماجستٌر تـرجـمة 

 جاسم مهدي جمال هالة
 ماجستٌر اعالم

  غضبان غالب مصطفى
 ماجستٌر تـرجـمة 

 احمد حمٌد اشرف حمزه
 اسالمً /ماجستٌر تارٌخ 

ى مصطف عبدهللا معاوٌة ٌونس
 ماجستٌر تـرجـمة 

 

 اسالمً  /مــاجـــستٌر تارٌخ  مــاجـــسـتٌر جــغـرافٌة  مــاجـسـتٌر اعالم    ماجســتـٌر تــرجــمة   

  2                 0                22         02              العدد 

     الحضور

     الغٌاب 

 

 مدٌــر المــاعة                               المرالب                                     المـرالب                                                   المرالب               
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 خلف زٌد ابو بكر الصدٌك
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 عزر رجاء مجٌد رشٌد
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 علً شكور عدنان عادل
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 حسٌن دمحم باسم لٌصر
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 حمادي علً هاشم غالب
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 حسٌن سعود خالد ساره
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 حمادي ابراهٌم حبٌب شٌرٌن

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 عبد خلف خالدر عبدالمها
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  عبد دمحم ابراهٌم محمود

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 حمد عبدهللا طلب دمحم
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 هندي حسٌن جالل سعاد
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 سلٌم اسود صالح طارق

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 مصطفى توفٌك عجٌل عبدهللا
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  مصلح دهرب فنر مزاحم

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 خلٌل فرج احمد ناهده
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  محمود مصطفى سعدون
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 عطٌة خلف ابراهٌم عبد
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

  عبٌد علوان منعم عبدهللا
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 فاضل شرٌف فرحان مصطفى
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 فرحان دمحم جاسم نضٌر
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 جاسم سالم داود سلٌمان
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 غضٌب دمحم احمد عبد

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 شعالن حاجم داود عمٌك
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  نعمان رشاد عبدالمجٌد نعمان

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 عبد هللا علوان خزعل نهله
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  صمر وسمً سٌف الدٌن
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 دمحم خلٌل صباح عبدالوهاب
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 حسن عباس ٌاس علً
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 ظاهر عبدالمادر علً هاشم
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 علً عبدالحمٌد نبٌل هدٌل
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 كرٌم تفاح طاهر شهالء
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  حسن ماضً نوري عمر

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 سلمان زوٌن غازي عمار
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  محٌمٌد جسام مالن ولٌد

 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 دمحم عبد هزبر هند
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 خلٌفة كرجً دمحم صفاء
  ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  حمد ناصر طارق لحطان
 اسالمً  /ماجستٌر تارٌخ 

 حدٌد راهٌمبا طه عمر
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

  دمحم عبدهللا هالل وسام 
   ادب  /ماجستٌر اللغة العربٌة 

 

 اسالمً / تارٌخماجستٌر  ادب / العربٌة اللغة ماجستٌر   

  21                    02          العدد 

   الحضور

   الغٌاب 

 

 ة المـرالب                                                   المرالب                                             مدٌــر المــاعالمرالب                                     
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 سلمان احمد ظافر احمد
 لغة  /ماجستٌر لغة العربٌة 

 عٌسى دمحم خالد امال
 حدٌث  /ماجستٌر تارٌخ 

 حمد ظاهر فؤاد الدٌن لؤي
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 فحل علً حسٌن ضً
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 احمد محمود حسن بشٌر
 ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

  اسماعٌل خمٌس اركان
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 مهدي شلتاغ جاسم باسل
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 علو عاشور فتحً مشعان
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

  عبدالرزاق مجبل عبدالرحمن
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 عباس ضامن ثائر رغد
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

 حمد عاشورٌل اسماع حسن
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 لفته عطٌه فٌصل بان
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 سعٌد فواد نورس
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 صالح مزعل لائم عبدالرزاق
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

  حسون علً احمد عبد
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

  خلف علً حسٌن خالد
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

  شهاب دمحم فاضل الحكم
 حدٌث  /ماجستٌر تارٌخ 

 حسن صالح خابور نوري
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 شومل حسٌن ناظم عصام
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

  دمحم عبدهللا صكبان علً
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

 ظاهر احمد محمود رباح
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 وردي عثمان فارس خلف
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 محل خلف عامر هند
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 شومل حسٌن فٌصل لٌس
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 حنتوش فرحان ساٌر لماء
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

 حٌاوي ماهر كاظم سرى
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

  حسوبً عبدالرزاق رحاب
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 رجب ٌوسف فاضل ٌوسف
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

  صالح علوان زٌاد معن
 حدٌث  /ماجستٌر تارٌخ 

 حمد ابراهٌم طارق مروه
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

 رحٌم طارق عماد عبدهللا
  لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 طة خلٌل دمحم رٌاض
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 ابراهٌم حسٌن فاروق احمد
 ادب  /دكـتوراه لغة عربٌة 

  احمد منٌر عباس وسن
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 علً فٌاض عزٌز الهدى نور
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

 محٌمٌد عبدالحسٌن عز الدٌن
   لغة /ماجستٌر لغة العربٌة 

 رزٌج شرٌف رحٌم سحر
  حدٌث /ماجستٌر تارٌخ 

 حسٌن سالم-حبٌب اسكندر
  ادب /دكـتوراه لغة عربٌة 

  

 

 ادب  /دكتوراه لغة عربٌة   حدٌث /ماجستٌر تارٌخ   لغة /ماجستٌر لغة عربٌة 

  9                21               22          العدد 

    الحضور
    الغٌاب 
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