
 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

 قسم علم النفس

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

انتصار حميد عواد  1

 ماجود

النفس /علم علم  دكتوراه
 النفس

امتيازات / تعويض 
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

علم النفس / علم  دكتوراه ايه عالء حسين دمحم 2
 النفس 

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

صفاء حسين حميد  3

 مشهور

علم النفس / علم  دكتوراه
 النفس

امتيازات / ذوي 
االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي / جامعة القادسية

21/1/0202 

احمد عدنان منكر  4
 حسن

علم النفس / علم  دكتوراه 
 النفس

 والبحث العالي التعليم وزارة القبول العام
/ كلية  القادسية جامعة/  العلمي
 االداب

21/1/0202 

علي عبدالرحيم صالح  5

 محسن

علم النفس / علم  دكتوراه
 النفس

 والبحث العالي التعليم وزارة القبول العام
/ كلية  القادسية جامعة/  العلمي
 االداب

21/1/0202 

رياض محمود عوده  6
 حميد

علم النفس / علم  دكتوراه
 النفس

 21/1/0202 غير موظف القبول العام



ميسم يونس جبار  7

 احمد

علم النفس / علم  دكتوراه
 النفس

 21/1/0202 موظفةغير  النفقة الخاصة

شروق عجيل رجا  8

 عبدهللا

علم النفس /  ماجستير
 الشخصية

  غير موظف القبول العام
21/1/0202 

جنات حسين حنون  1

 حسون

علم النفس /  ماجستير
 الشخصية

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام

نور عبدالرحمن كريم  22

 حمود

علم النفس/  ماجستير
 الشخصية

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام

علم النفس /  ماجستير سرى خليل ابراهيم دمحم 22
 الشخصية

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة

رشا ياس خضر  20

 ابراهيم

علم النفس/ علم  ماجستير
 النفس 

امتيازات / تعويض 
 متضررين

وزارة الصحة العراقية / الدائرة 
 االدارية والمالية والقانونية

02/1/0202 

علم النفس / علم  ماجستير نور فاضل عباس علي 21
 النفس

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

وزارة الصحة العراقية / دائرة 
 صحة بغداد الرصافة

02/1/0202 

منتهى خميس عبد  24

 علي

علم النفس / علم  ماجستير
 النفس

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة



فاضل اسود شطب  25

 حسين

علم النفس / علم  ماجستير
 النفس

ذوي /  امتيازات
االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة

وزارة التربية / مديرية تربية 
 القادسية

21/1/0202 

علم النفس/ علم  ماجستير ساره خالد سهيل نجم 26
 النفس

 00/1/0202 غير موظفة القبول العام

علم النفس / علم  ماجستير استبرق دمحم سلوم دمحم 27
 النفس

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام

سارة سزار سامح  28

 سعيد

علم النفس / علم  ماجستير
 النفس

وزارة الصحة العراقية / دائرة  القبول العام
 مدينة الطب

21/1/0202 

سرى كاظم عجرش  21

 كوني

علم النفس / علم  ماجستير 
 النفس

 02/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة

محسن شذر عمار  02

 جوده

علم النفس/ علم  ماجستير
 النفس

 02/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

رحيق عدنان عباس  02

 كاظم

علم النفس / علم  ماجستير
 النفس 

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة
العلمي / جامعة القادسية / كلية 

 التربية

21/1/0202 

غدير سعدي كريم  00

 موسى

علم النفس / علم  دكتوراه
 النفس

 00/1/0202 غير موظف القبول العام



ميثم كاظم مطرود  01

 مهدي

علم النفس / علم  دكتوراه
 النفس

 21/1/0202 مديرية تربية القادسية القبول العام

علم النفس / علم  دكتوراه نغم هاشم نور محسن 04
 النفس

 02/1/0202 غير موظف القبول العام

رحم زياد حبيب عبيد 05 علم النفس / علم  ماجستير 
 النفس

 21/1/0202 وزارة الداخلية النفقة الخاصة

اسراء عبد الشهيد  06

 شكر

علم النفس / علم  ماجستير
 النفس

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 02/1/0202 ديوان الوقف الشيعي

يوسف علي موسى  07

 راضي

علم النفس / علم  ماجستير
 النفس

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 02/1/0202 غير موظف

  



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

 قسم االثار 

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

فالح غضوي نومان  1

مطرب   

امتيازات / تعويض  / اسالمياالثار  دكتوراه
 متضررين

وزارة الثقافة / الهيئة العامة 
 لالثار والتراث

21/1/0202 
 

ختام مهدي  0

 عبداالمير عبود

 21/1/0202 غير موظف القبول العام االثار / اسالمي دكتوراه
 

حسين دمحم رضا  3

 كريم 

البحث وزارة التعليم العالي  القبول العام  االثار / قديم دكتوراه
 العلمي / جامعة ذي قار

21/1/0202 
 

وسام سعدي  4

 مصطفى دمحم

امتيازات / تعويض  االثار / اسالمي  ماجستير
 متضررين

 21/1/0202 غير موظف
 

حسين غضبان  5

 ابراهيم

 تعويض/  امتيازات االثار / اسالمي ماجستير
 متضررين

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 



هبه منذر مخلف  6

 صالح

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام االثار / اسالمي ماجستير 
 

مريم فيراس يونس  7

 علي

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام االثار / اسالمي ماجستير
 

ايه حاتم حسين  8

 عبدهللا

امتيازات / تعويض  االثار / قديم ماجستير
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة
 

ضحى سعدي  1

 عبعوب حسين

 تعويض/  امتيازات االثار / قديم ماجستير
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة
 

دمحم فرحان عليوي  22

 سويعل 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام االثار / قديم ماجستير
 

ياسر فارس علي  22

 احمد

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة النفقة الخاصة  االثار / قديم ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

رغد محمود مطر  20

 عماش

 21/1/0202 غير موظف القبول العام االثار/اسالمي ماجستير
 



احمد جودة كاظم  23

 ياس

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة القبول العام االثار/اسالمي ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

عدي حياوي  24

 كشكول يوسف

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة القبول العام االثار/اسالمي ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة االثار/اسالمي ماجستير دمحم نهاد علي جاسم 25
 

رافد كاظم جواد  26

 كاظم

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة النفقة الخاصة االثار/اسالمي ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

سلوان نجم عبد  27

 الرضا صخر

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة النفقة الخاصة االثار/اسالمي ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

ابتسام باقر عبد  28

 االمير

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة القبول العام االثار/قديم ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

كوثر علي حسين  21

 علي

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة االثار/قديم ماجستير
 

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة النفقة الخاصة االثار/قديم ماجستيرسارة مجيد حميد  02
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 



 دمحم

زينب علي عاكول  02

 ابراهيم

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة النفقة الخاصة االثار/قديم ماجستير
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

القبول العام تأجيل  االثار/قديم ماجستير هدى ابراهيم حيدر 00
0202-0200 

 العامة الهيئة/  الثقافة وزارة
 والتراث لالثار

21/1/0202 
 

  



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

 قسم التاريخ

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

امتيازات / تعويض  قديمالتاريخ /  دكتوراه حسين دمحم راضي جبر 1
 متضررين

 21/1/0202 غير موظف

رشا سمير منصور  2

 احمد

 تعويض/  امتيازات التاريخ / قديم دكتوراه
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

رسل فيصل فرهود  3

 سلمان

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام التاريخ / قديم دكتوراه

ختام عدنان علي  4
 صفر

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة التاريخ / قديم دكتوراه
 العلمي / الجامعة المستنصرية

21/1/0202 

سيف دمحم عدنان عبد  5
 علي

امتيازات / تعويض  التاريخ / قديم ماجستير
 متضررين

 21/1/0202 غير موظف

حيدر حميدي موسى  6

 عكوب

 تعويض/  امتيازات التاريخ / قديم ماجستير
 متضررين

وزارة التربية العراقية / 
المديرية العامة للتربية في 

 محافظة بابل 

21/1/0202 

اصالة عادل دمحم  7
 عالوي

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام التاريخ / قديم ماجستير



 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة التاريخ / قديم ماجستير علي عبود جاسم دمحم 8

احمد ناصرحليم نعمه  1 امتيازات / تعويض  التاريخ / اسالمي دكتوراه  
 متضررين

/  العراقية التربية وزارة
 في للتربية العامة المديرية

 بغداد الكرخ الثالثة

21/1/0202 

ازهار صبار داود  22

 شهاب

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام التاريخ / اسالمي دكتوراه

وداد عاصم مهدي  22

 صالح

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة التاريخ / اسالمي دكتوراه 

ايناس محسن صالح  20

 احمد

امتيازات / ذوي  التاريخ / اسالمي ماجستير
 الشهداء

وزارة التربية العراقية / 
 مديرية تربية الكرخ الثانية

21/1/0202 

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام التاريخ / اسالمي ماجستير اسيل جبار حسن علي 23

هوليا عزيز توفيق  24

 دمحم

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة التاريخ / اسالمي ماجستير
العلمي / دائرة البعثات 

 والعالقات الثقافية

21/1/0202 

هدى عبدالفتاح دمحم  25

 شريان

التاريخ / حديث  دكتوراه
 ومعاصر

امتيازات / تعويض 
 متضررين

/  العراقية التربية وزارة
 في للتربية العامة المديرية

 الرصافة الثانية بغداد

21/1/0202 



نزار طاهر حسين  26

 مهيدي

التاريخ / حديث  دكتوراه
 ومعاصر

امتيازات / تعويض 
 متضررين

/  العراقية التربية وزارة
 في للتربية العامة المديرية

 الكرخ الثالثة بغداد

21/1/0202 

حسين عباس خميس  27

 علي

التاريخ / حديث  دكتوراه 
 ومعاصر

/  العراقية التربية وزارة القبول العام
 تربية ديالى العامة المديرية

21/1/0202 

التاريخ / حديث  دكتوراه  ساره فؤاد طه كرفوح 28
 ومعاصر

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام

رقية سالم صاحب  21

 سالم

التاريخ / حديث  ماجستير
 ومعاصر

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام

كفايه عبداالمير دمحم  02

 محمود

التاريخ / حديث  ماجستير
 ومعاصر

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة

ماجد سعد حوران  02

 عايض

التاريخ/قديم قبول  دكتوراه
-0202وتأجيل 
ومؤجل  الى  0202
0202-0200  

تربية وزارة التربية/مديرية  القبول العام
 االنبار

21/1/0202 

  



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

  قسم الجغرافية

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

عبدهللا جليل عبدهللا  1

 مصاوي

امتيازات / ذوي  الجغرافية دكتوراه
 الشهداء

وزارة الداخلية العراقية / 
 مديرية التدريب والتأهيل

21/1/0202 

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام الجغرافية دكتوراه االء جمعة عبد فرحان 0

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام الجغرافية دكتوراه مريم علي رحيم حسن 3

عطيه هناء صالح  4

 سالم

وزارة التربية العراقية / مديرية  القبول العام الجغرافية دكتوراه
 الكرخ الثانية 

21/1/0202 

غصون صباح جياد  5
 غياض

وزارة التربية العراقية / مديرية  القبول العام الجغرافية دكتوراه
 تربية واسط 

21/1/0202 

ميعاد نعمت احمد  6

 بهرام

حكومة اقليم كردستان / جامعة  الخاصة النفقة الجغرافية دكتوراه 
 كرميان

21/1/0202 

امتيازات / ذوي  الجغرافية  ماجستير فاطمة نبيل نور جاسم 7
 الشهداء 

 21/1/0202 غير موظفة 



ماجد كاظم جواد  8

 عيسى

 تعويض/  امتيازات الجغرافية ماجستير
 متضررين

 مديرية/  العراقية التربية وزارة
 االولىالرصافة  تربية

21/1/0202 

امتيازات / تعويض  الجغرافية ماجستير هدى مهدي عبيد علي 1
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

رسل كريم عباس  22

 علي

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام الجغرافية ماجستير

الرضا عبد  هدى عبد 22

 حلو

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام الجغرافية ماجستير

بيداء علي وحيد  20

 شغيت

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام الجغرافية ماجستير

حسين علي حسين  23

 علي

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة الجغرافية ماجستير

زهراء احمد فتاح  24

 ناجي

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة الجغرافية ماجستير

وزارة التربية العراقية / مديرية  النفقة الخاصة الجغرافية ماجستير عالء فاهم جاسم دمحم 25
 تربية بابل

21/1/0202 



مصطفى مكي جواد  26

 كاظم

-0202الجغرافية  دكتوراه
قبول وتأجيل  0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

زينب سعد كاظم  27

 عباس

-0202الجغرافية  ماجستير
قبول وتأجيل  0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

-0202الجغرافية  ماجستير نبال كاظم منائي خلف 28
قبول وتأجيل  0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

دعاء تركي عبيد  21

 شمخي

-0202الجغرافية  ماجستير
قبول وتأجيل  0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

حسين ربيع مصطفى  02

 علوان

-0202الجغرافية  ماجستير
قبول وتأجيل  0202
0202-0200 
 )تدوير(

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

 



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

 قسم الفلسفة

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

ندى عبدالرحيم  1

 مكطوف خشجوري

امتيازات / ذوي  الفلسفة دكتوراه
 الشهداء

 21/1/0202 غير موظفة

وزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام الفلسفة دكتوراه مثنى ياسين صالح طه 2
 العلمي / جامعة الموصل

21/1/0202 

دمحم حسن فيصل عزيز  3

 كاظم

 21/1/0202 غير موظف القبول العام الفلسفة دكتوراه

احمد مزهر عذاب  4

 صبح

وزارة التربية العراقية / مديرية  القبول العام الفلسفة دكتوراه
 تربية الكرخ الثالثة

21/1/0202 

حسين علي منصور  5

 حيدر

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة الفلسفة دكتوراه

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة الفلسفة دكتوراه علي ثجيل خماط حافظ 6

 21/1/0202 غير موظفةامتيازات / تعويض  الفلسفة ماجستيرزهراء دمحم جاسم  7



 متضررين صالح

 تعويض/  امتيازات الفلسفة ماجستير هناء جبار غزاي سيد 8
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

نيسم شاكر داخل  1

 كطفان

 ذوي/  امتيازات الفلسفة ماجستير
 الشهداء

رئاسة الوزراء / مؤسسة 
 الشهداء مكتب رئيس المؤسسة

21/1/0202 

وزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام الفلسفة ماجستير حنين سمير دمحم عبدهللا 22
العلمي / جامعة البصرة / كلية 

 االداب / قسم اللغة العربية

21/1/0202 

ايات يحيى محسن  22

 فرحان

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام الفلسفة ماجستير 

انسام حقي اسماعيل  20

 خميس

 02/1/0202 غير موظفة القبول العام الفلسفة ماجستير

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة الفلسفة ماجستير عادل كامل حسين علي 21

نرجس غازي جمعة  24

 حمادي

 21/1/0202 غير موظف القبول العام الفلسفة ماجستير 

اسماء سالم حميد  25

 موسى

 21/1/0202 غير موظف القبول العام الفلسفة ماجستير 



 02/1/0202 غير موظف القبول العام الفلسفة ماجستير  سرى مقداد شاكر جبر 26

  



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

  اللغة االنكليزيةقسم 

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

زينب ليث عبدالجبار  1

 علي

اللغة االنكليزية /  دكتوراه 
 االدب

امتيازات / تعويض 
 متضررين

وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي / الدراسات والتخطيط 

 والمتابعة 

21/1/0202 

خالد قيس عبد  0

 مصطفى

اللغة االنكليزية /  دكتوراه
 االدب

وزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام
 العلمي / جامعة االنبار

21/1/0202 

اللغة االنكليزية /  دكتوراه وئام مجيد حسين علي 3
 االدب

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة
العلمي / جامعة الكوفة / كلية 

 التربية

21/1/0202 

بسعاد ماهر محيل  4
 مرعي

اللغة االنكليزية /  دكتوراه
 االدب

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة
 العلمي / جامعة بغداد

21/1/0202 

ساره مثنى حمود  5

 عبيد

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 االدب

امتيازات / تعويض 
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

اللغة االنكليزية /  ماجستير  لطيف فؤاد دمحم جعفر 6
 االدب

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 21/1/0202 غير موظف



فاطمة جياد ضاحي  7

 دمحم

اللغة االنكليزي /  ماجستير
 االدب

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 مديرية/  العراقية التربية وزارة
 الرصافة الثانية تربية

21/1/0202 

اللغة االنكليزية /  ماجستير علي ليث عزيز حسين 8
 االدب

امتيازات / ذوي 
االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة

 21/1/0202 غير موظف

علياء جعفر صادق  1

 علي

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 االدب

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام

فاطمه حيدر حمزه  22

 طراد

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 االدب

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة

دمحم جاسم دمحم علي  22

 هادي

اللغة االنكليزية /  ماجستير 
 االدب 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

هاجر محمود ابراهيم  20

 احمد

اللغة االنكليزية /  دكتوراه
 اللغة

امتيازات / تعويض 
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

اللغة االنكليزية /  دكتوراه  رغد حكيم مظهر خلف 23
 اللغة

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة 

اللغة االنكليزية /  دكتوراه سوسن عبدالمنعم  24
 اللغة 

امتيازات / ذوي 
 الشهداء

وزارة التعليم والعالي والبحث 
 العلمي / الجامعة المستنصرية

21/1/0202 



 قاسم خلف

احالم عبد فياض  25

 جاسم

اللغة االنكليزية /  دكتوراه 
 اللغة

ذوي /  امتيازات
االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة

وزارة التربية العراقية / مديرية 
 االنبارتربية 

21/1/0202 

صالح هادي شكر  26

 عبدهللا

اللغة االنكليزية /  دكتوراه
 اللغة 

وزارة التربية العراقية / مديرية  القبول العام
 تربية واسط

21/1/0202 

اللغة االنكليزية /  دكتوراه هند عبد سكر خيون 27
 اللغة 

وزارة التربية الجامعة / مديرية  النفقة الخاصة 
 تربية بغداد الرصافة االولى 

21/1/0202 

زهراء علي حسن  28

 محيسن

اللغة االنكليزية /  دكتوراه 
 اللغة 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

زهراء خلف كزار  21

 شمخي

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 اللغة

امتيازات / تعويض 
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

حسن علي حمادي  02

 علو

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 اللغة 

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

وزارة المالية العراقية / مكتب 
 وكيل الوزارة 

21/1/0202 

اللغة االنكليزية /  ماجستير حنين علي اسود علي 02
 اللغة 

ذوي /  امتيازات
االعاقة واالحتياجات 

 الخاصة

 21/1/0202 غير موظفة



عباس دمحم حسين  00

 عبيد

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 اللغة

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

براق عبدالكريم مجيد  03

ير عليم  

اللغة االنكليزية /  ماجستير
 اللغة 

 21/1/0202 غير موظفة  النفقة الخاصة 

وزارة الدفاع العراقية / مركز  النفقة الخاصة اللغة االنكليزية/اللغة ماجستير فرح قاسم دمحم حميد 04
الدراسات والبحوث 

جامعة الدفاع  –االستراتيجية
 للدراسات العسكرية العليا 

21/1/0202 

وليد شيحان مصلح  05

 شمران

اللغة  دكتوراه
االنكليزية/االدب 

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

وزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام
 العلمي/جامعة االنبار

21/1/0202 

اللغة  دكتوراه االء علي محمود خلف 06
 االنكليزية/االدب

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

رؤى علي محمود  07

 خلف

اللغة  دكتوراه
االنكليزية/االدب 

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام



سعاد عبد علي كريم  08

 زيارة

اللغة  دكتوراه
االنكليزية/االدب 

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

عمر سعدون عابد  01

 حسن

اللغة  دكتوراه
 االنكليزية/االدب

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

والبحث وزارة التعليم العالي  النفقة الخاصة
 العلمي/جامعة االنبار

21/1/0202 

اللغة  ماجستير زينة زيد طالب نجم 32
االنكليزية/االدب 

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

سجى رعد علوان  32

 مهدي

اللغة  ماجستير
االنكليزية/االدب 

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 لم تباشر موظف غير النفقة الخاصة

اللغة  ماجستير عالء حميد ناهي كاظم 30
االنكليزية/االدب 

 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراهوسن جليل ابراهيم  33
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 

 21/1/0202 مديرية تربية ديالى القبول العام



 0200 اسماعيل

شوقي خضير  34

 اسماعيل عبد هللا

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراه
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

وزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام
 العلمي/جامعة ديالى

21/1/0202 

سالم اسماعيل عرمش  35

 عرموط

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراه
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراه احمد دمحم كمر فارس 36
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

مهند عباس متعب  37

 شعالن

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراه
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

التعليم العالي والبحث وزارة  النفقة الخاصة
 العلمي/جامعة القادسية

21/1/0202 

سرى ضياء ابراهيم  38

 علوان

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراه
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

اللغة االنكليزية/لغة  دكتوراه ساره حاكم كوير كاظم 31
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

اللغة االنكليزية/لغة  ماجستير هالة قاسم دمحم فاضل 42
 0202-0202قبول 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام



-0202تأجيل 
0200 

زهراء سعدي ياسين  42

 عبد الرحمن

اللغة االنكليزية/لغة  ماجستير
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

 اللغة االنكليزية/لغة ماجستير عال حازم عواد لعيبي 40
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

فرح جاسب حسن  43

 عكلة

اللغة االنكليزية/ادب  ماجستير
 0202-0202قبول 
-0202تأجيل 
0200 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

جاسم 44 عبد هللا ثائر نعيم امتيازات/ذوي  اللغة االنكليزية/لغة دكتوراه 
 الشهداء

 لم يباشر  مديرية تربية الديوانية

 جاسمرجاء وفي  45

 بديوي

 لم تباشر 0مديرية تربية الكرخ   اللغة االنكليزية/ادب دكتوراه

هللا عبد  مروة فراس 46

 احمد

 21/1/0202 غير موظف القبول العام لغةاالنكليزية/اللغة  دكتوراه

عاتي عمار جبار 47

 موسى

امتيازات/ذوي  /ادباللغة االنكليزية ماجستير
 الشهداء

 لم يباشر 2مديرية تربية بغداد/الكرخ 



خلف  غفران صالح 48

  دمحم

 لم تباشر غير موظف القبول العام /لغةاللغة االنكليزية ماجستير

سطام حمددمحم احمد  41  21/1/0202 وزارة النفط القبول العام اللغة االنكليزية/ادب دكتوراه 

اللغة االنكليزية/  دكتوراه  بحار صدام اسماعيل  52
  /عودة مرقنةلغة

 21/1/0202 مديرية تربية ميسان النفقة الخاصة 

اللغة االنكليزية/  ماجستير  نداء جبار خضير  52
 /عودة مرقنةلغة

 21/1/0202 غير موظف الخاصةالنفقة 

اللغة  ماجستير ليلى جواد كاظم  50
/عودة االنكليزية/أدب

  مرقنة

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

       

  



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

 قسم اللغة العربية 

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

سرى سالم عدنان  1

 حسين

امتيازات / تعويض  اللغة العربية/االدب دكتوراه
 متضررين

وزارة الشباب /  مكتب الوزير 
/ قسم االعالم واالتصال 

 الحكومي

21/1/0202 

فالح عبدالحسن  2

 ماهور 

امتيازات / سجين  اللغة العربية / االدب دكتوراه
 سياسي

 21/1/0202 غير موظف

محمود دمحم عالوي  3

 جواد

 21/1/0202 غير موظف القبول العام / االدب اللغة العربية دكتوراه 

البنك المركزي العراقي /  القبول العام اللغة العربية / االدب دكتوراه علي طه حسين حجارة  4
 الدائرة االدارية

21/1/0202 

مكي دمحم حسون  5

 مشيفي 

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة اللغة العربية /االدب دكتوراه
 –العلمي / جامعة القادسية 

 كلية التقنيات االحيائية

21/1/0202 

احمد جبار ياسين  6
 موسى

 ذوي/  امتيازات اللغة العربية / اللغة دكتوراه 
 واالحتياجات االعاقة

وزارة التربية العراقية مديرية 
 تربية الرصافة االولى

21/1/0202 



 الخاصة

علي حسين قاسم  7

 جعباوي

 21/1/0202 غير موظف القبول العام اللغة العربية / اللغة دكتوراه

حسين علي حسين  8

 حسن

وزارة التعليم العالي والبحث  القبول العام اللغة العربية / اللغة دكتوراه
 والعلمي / جامعة بغداد 

21/1/0202 

فيحاء تركان نصيف  1

 جاسم

امتيازات / تعويض  اللغةاللغة العربية /  ماجستير
 متضررين

 21/1/0202 غير موظفة

اطياف اسماعيل كمر  22

 هالل

/  العراقية التربية وزارة القبول العام اللغة العربية / اللغة ماجستير 
 الكرخ االولى تربية مديرية

21/1/0202 

 21/1/0202 موظفةغير  القبول العام  اللغة العربية / اللغة ماجستير سنار ثامر علي محمود 22

نور الهدى عالء  20

 حسين جبر

 21/1/0202 غير موظفة  القبول العام اللغة العربية / االدب ماجستير 

احمد حميد مسير  21

 سريح

 21/1/0202 غير موظف القبول العام اللغة العربية / االدب ماجستير



ايمان احمد  24

 عبدالحسين بدر

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام اللغة العربية / االدب  ماجستير

نور عبدالهادي دمحم  25

 جواد كاظم

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة اللغة العربية / االدب ماجستير

ميساء بهجت يعقوب  26

 انطوان

امتيازات / تعويض  اللغة العربية / اللغة ماجستير
 متضررين

ديوان الوقف السني / دائرة 
والدراسات التعليم الديني 

 االسالمية

21/1/0202 

عدنان منذر نعمان  27

 رشيد

 21/1/0202 غير موظف القبول العام اللغة العربية / اللغة ماجستير

 21/1/0202 غير موظف  القبول العام اللغة العربية / اللغة ماجستير حسين علي عبد سالم 28

امتيازات / تعويض  اللغة العربية / اللغة ماجستير منى احمد مزهر عطية 21
 متضررين

ديوان الوقف السني / دائرة 
التعليم الديني والدراسات 

 االسالمية

1/1/0202 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام اللغة العربية/اللغة ماجستير  باسم علي عباس دمحم 02

نرجس متعب خزعل  02

 سلمان

 21/1/0202 غير موظف القبول العام اللغة العربية/اللغة ماجستير 



  بسام صاحب بطي 00

 دبش

 لم يباشر غير موظف القبول العام اللغة العربية/اللغة ماجستير 

وزارة التعليم العالي والبحث  النفقة الخاصة اللغة العربية/اللغة دكتوراه سلوان شاطر حلحول 01
 العلمي/جامعة القادسية

21/1/0202 

 عباس عبد حسن 04

 مسافر

 العربية/اللغة  دكتوراه
 عودة مرقنة قيودهم

 لم يباشر مديرية تربية ميسان النفقة الخاصة/

 اللغة العربية/ ماجستير ميالد حسن عودة 05
 عودة مرقنة قيودهم

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة/

قبول عام/تعويض  اللغة العربية ماجستير محسنزينة ماجد  06
 متضررين

 21/1/0202 غير موظف

 اللغة العربية/ لغة  ماجستير  وسن صباح خماس  07
 عودة مرقنة  قيودهم 

 20/22/0202 غير موظف النفقة الخاصة 

اللغة العربية/ لغة  ماجستير  ليلى علي حسن   08
 عودة مرقنة  قيودهم

 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة 

اللغة العربية/ لغة  ماجستير نجالء صالح دمحم  01
 مرقنة  قيودهمعودة 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

اللغة العربية/ لغة  ماجستير ياسر حمزة منصور  12
 عودة مرقنة  قيودهم

 لم يباشر غير موظف النفقة الخاصة

       

  



 جامعة بغداد-كلية االداب / 0200 -0202للعام الدراسي اسماء المتقدمين المشمولين بأداء االمتحان التنافسي  

  علم االجتماعقسم 

 

  

 مكان قناة القبول االختصاص/القسم الشهادة اسم الطالب ت
 الجامعة/الدائرة/الوزارة/العمل

 تاريخ المباشرة

نعمه جميل عبد  1

 فرحان

االجتماع / خدمة  دكتوراه
 اجتماعية

امتيازات / تعويض 
 متضررين

وزارة التربية العراقية / 
 مديرية تربية الكرخ الثالثة

21/1/0202 

االجتماع / خدمة  دكتوراه تبارك ثائر يحيى دمحم 2
 اجتماعية

امتيازات / تعويض 
 متضررين

 21/1/0202 رئاسة الوزارء

االء جواد حنين  3

 بدلفي

االجتماع / خدمة  دكتوراه 
 اجتماعية 

 21/1/0202 غير موظفة  القبول العام

االجتماع / خدمة  ماجستير عروبه حسن دمحم عبد 4
 اجتماعية

امتيازات / تعويض 
 متضررين

محافظة بغداد / الدائرة المالية 
واالدارية / مالك دائرة ذوي 

 االحتياجات الخاصة 

21/1/0202 

شاكر حميد حسين  5

 مرير

االجتماع / خدمة  ماجستير
 اجتماعية

 تعويض/  امتيازات
 متضررين

/  العراقية التربية وزارة
 الثانية الكرخ تربية مديرية

21/1/0202 

االجتماع / خدمة  ماجستيرعلي سرحان ذيب  6
 اجتماعية

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة



 فرحان

سالم رياض حبيب  7
 جبر

امتيازات / سجين  اجتماعاالجتماع /  دكتوراه 
 سياسي

وزارة التربية العراقية / 
 مديرية تربية الديوانية

21/1/0202 

دمحم حكمت سهيل  8
 كيطان

وزارة العدل العراقية /  القبول العام االجتماع / اجتماع دكتوراه 
 االصالح العراقية

21/1/0202 

رندا عبدهللا كامل  1

 حسين

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام االجتماع / اجتماع ماجستير 

شهد اتحاد عاجل  22

 كعيد

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة االجتماع / اجتماع ماجستير

مهدي جبار عكلة  22

 دمحم

امتيازات / تعويض  االجتماع / انثروبولوجي دكتوراه 
 متضررين

 21/1/0202 غير موظف

عائشة نصيف كريم  20

 دمحم

 21/1/0202 غير موظفة القبول العام االجتماع / انثروبولوجي ماجستير

عفراء عبدالستار  21

 عبد صالح

 21/1/0202 غير موظفة النفقة الخاصة  االجتماع / انثروبولوجي ماجستير

االجتماع/االجتماع قبول  ماجستيرسالمه محسن داود  24
وتأجيل  0202-0202

 21/1/0202 موظفغير  القبول العام



 0200-0202 ابراهيم

مرفت احمد ضايع   25

 حسن

االجتماع/االجتماع قبول  ماجستير
وتأجيل  0202-0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

ضحى صالح حميدي  26

 وحيد

االجتماع/االجتماع قبول  ماجستير
وتأجيل  0202-0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

حسن  عمار فالح 27

 فياض

االجتماع/االجتماع قبول  ماجستير
وتأجيل  0202-0202
0202-0200 

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة

نور عبد العزيز  28

 حسن فليح

االجتماع/االجتماع قبول  ماجستير
وتأجيل  0202-0202
0202-0200 

 لم تباشر غير موظف النفقة الخاصة

دمحم باقر ناصر كاظم  21

 كرم

االجتماع / انثروبولوجي  دكتوراه
 0202-0202قبول 

 0200-0202وتأجيل 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

هبه علي نصر  02

 شريده

االجتماع/خدمة اجتماعية  دكتوراه
 0202-0202قبول 

 0200-0202وتأجيل 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

االجتماع/خدمة اجتماعية  دكتوراهفاطمة الزهراء  02
 0202-0202قبول 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام



عدنان عبد االمير 

 عباس

 0200-0202وتأجيل 

احمد علي جاسم  00

 هزاع

االجتماع/خدمة اجتماعية  دكتوراه
 0202-0202قبول 

 0200-0202وتأجيل 

 21/1/0202 غير موظف القبول العام

عيسى احمد جاسم  01

 شنين

قبول االحتماع/االجتماع  ماجستير
وتأجيل  0202-0202
 )تدوير( 0202-0200

 21/1/0202 مديرية تربية النجف االشرف النفقة الخاصة

رؤى لؤي عبد هللا  04

 محمود

االجتماع/انثروبولوجي  دكتوراه
 0202-0202قبول 

-0202وتأجيل 
 )تدوير(0200

 21/1/0202  النفقة الخاصة

ديانا عبد الحسن عبد  05

 هللا

القبول  االجتماع/االجتماع دكتوراه
العام/تعويض 

 متضررين

 21/1/0202 غير موظف

 21/1/0202 غير موظف القبول العام االجتماع/انثروبولوجي دكتوراه حبيب هاشم عبد علي 06

 21/1/0202  النفقة الخاصة اجتماع/اجتماع ماجستير ايمن سامي احمد 07

 21/1/0202  النفقة الخاصة االجتماع/انثروبولوجي ماجستير منتظر محمود غني 08

 21/1/0202 غير موظف القبول العام السالم وتحويل الصراع دبلوم لينا ياقو يوحنا 07



نور عطا هللا علي  08

 كزار

 21/1/0202 غير موظف القبول العام السالم وتحويل الصراع دبلوم

سرى زياد عطشان  01

 ميرخان

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة الصراعالسالم وتحويل  دبلوم

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة السالم وتحويل الصراع دبلوم مروة حسين علي 12

احمد جسام دمحم  12

 محسن

 21/1/0202 غير موظف النفقة الخاصة السالم وتحويل الصراع دبلوم

  


