
2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

142

235

339

440

534

637

درجة االمتحان التنافسًت

163

258

352

457

543

6

درجة االمتحان التنافسًت

156

251

357

453

553

643

744

846

942

1040

1135

1227

1321

1429

1512

االسم

سارة حسٌن دمحم فرج

االسم

زٌنة داود سالم دمحم

لماء عامر عاشور سبتً

لمى ابراهٌم عزٌز حسٌن

\ماجستٌر\تارٌخ اسالمً\التارٌخ\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

امال عدنان احمد خلف

ارٌج كرٌم حمد هاتف

انتظار دمان ساهً مشهد

منار ٌحٌى عبدهللا حسن

حوراء خلٌل عبدهللا سدخان

طٌبه باسم دمحم عكاب

ضً عبود جلٌل هندي

شمس موفك دمحم عزٌز

\دكتوراه\تارٌخ اسالمً\التارٌخ\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

امنه لٌث عبدالجبار علً

اسماء حسٌن علً فرحان

دعاء حسٌن نوري غالً

رفاه شعالن نجم عبدهللا

رٌام ناظم راضً شغٌة

االء كرٌم حسون رجاء

االسم

جنان كاظم عبد الكرٌم دواح

سماهر ابراهٌم خلف جاسم

دعاء احمد دمحم صالح

حنان كاظم مهدي داود

زٌنه جمٌل عبد فرمان

شهد كامل احمد شالل

رسل عادل عبدالرضا حسٌن

عذراء جبر صكبان جارهللا

هدٌل عبد  االمٌر وطبان علوان

ماجستٌر\االلتصاد المنزلً\كلٌة التربٌة للبنات
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

152

247

338

424

درجة االمتحان التنافسًت

152

259

354

449

541

643

743

849

930

1026

1130

درجة االمتحان التنافسًت

169

271

345

440

544

االسم

هدى هادي احمد مصطفى

بسمه طه ٌاسٌن سعود

فاطمه فرحان زغٌر سلمان

\دكتوراه\تارٌخ حدٌث\التارٌخ\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

نهى فوزي عداي شرهان

مها حمً اسماعٌل راضً

حوراء مجٌد حمٌد درجال

نور ممصد جاسم مطلن

رشا عدنان رحٌم عبد

غٌداء فاضل حسٌن كاظم

مروه ماجد سعٌد غرٌب

\ماجستٌر\تارٌخ حدٌث\التارٌخ\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

االسم

غدٌر فاهم دمحم علً

نسرٌن عبد الكرٌم نعمه جابر

االسم

رباب جبار صبر عاٌد

دنٌا وحٌد عبد االمٌر غزال

نورس تحسٌن شبٌب عاصً

نور خضر علً حسٌن

ساره ٌحٌى ابراهٌم كرٌم

بلمٌس خلٌل محسن حطاب

روى حسٌن منشد همٌم

اٌة عادل كا ظم شمخً

\دكتوراه\الجغرافٌة\الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

186

266

362

463

563

660

774

852

962

1067

1152

1261

1361

1451

1559

1668

1753

1859

1950

2056

2148

2243

2336

2438

2538

2648

\ماجستٌر\الجغرافٌة\الجغرافٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

هاله مهدي صالح علٌوي

صبا لٌس عبد هللا حمد

ٌمام دمحم عودة ظاهر

هند عباس خمٌس عباس

نور عدنان عبد اسماعٌل

ملون دمحم جاسم دمحم

االسم

انتصار جبار دحام حسن

اسٌل سالم ٌوسف غٌاض

شهد سعدي شاكر مظهور

سجى باسم ناصر حسٌن

تٌماء فرٌد شولً عبد الحك

نبراس دمحم فخري عبد

نرجس خالد ابراهٌم عبد

سارة احمد عبد الحسن حمود

شهد عبد ابراهٌم عفتان

براء هاشم حمٌد جتوم

زهراء حسٌن علً عبد السادة

مروه سهٌل حمادي علً

كوثر دمحم امٌر عباس

غسك حسٌن عبٌد شرٌده

تلماء ٌاسٌن دوحً ٌاسٌن

رنا كاظم مهدي داود

شهد سالم عبٌد سحٌل

ضحى عادل ابراهٌم حسٌن

هٌام عارف جٌاد شمران

امل حسٌن ناصر جواد
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

155

252

355

452

554

651

764

850

949

1048

1145

1246

1345

1438

1544

1648

1749

1836

1943

20

21

22

درجة االمتحان التنافسًت

131

248

334

443

531

6

االسم

نوران مهدي عباس حسٌن

هبه رٌاض عبد الخالك سلمان

مرٌم طالب جابر شوٌع

سارة لبٌب وافً ٌونس

\ماجستٌر\الخدمة االجتماعٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

عذراء اٌاد جهاد دمحم

رسل صباح دمحم كاظم

حنٌن لاسم عبد السٌد علٌوي

اٌهان فالح حسن عبد

اخالص عبد اللطٌف جواد كاظم

فلاير حسٌن عواد مخلف

نور سمٌر حمٌد كاظم

دعاء غازي امحٌبس تٌله

نماء سعد باكور حاتم

بدور حسٌن علً عباس

اٌه علً عبد هللا عبد الحسٌن

نور الهدى فالح عبود مجٌد

\دكتوراه\علم النفس التربوي\العلوم التربوٌة والنفسٌةمكان التمدٌم

االسم

زٌنب علً عبود عجٌل

بان عادل كاظم جواد

لنوت كامل كرٌم طاهر

هند جلٌل ابراهٌم صالح

زهراء ناهض كاظم غازي

نور لاسم رحال برتو

رٌام دمحم خلف حسٌن

اسراء علً ابو شنه دهو

رسل ربٌع زرع هللا فرهود

زهراء عبد الرسول دمحم حسن

نشوه ناصر حسٌن حمد

نور احسان علً حٌد ر
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

141

242

330

435

535

640

728

839

933

1029

1136

1229

1324

1424

1521

1628

1722

1828

1920

درجة االمتحان التنافسًت

151

253

356

456

552

663

761

859

952

1051

1150

1249

1343

1444

1534

1642

1740

1848

1944

2049

االسم

منار عبد الرزاق لطٌف علً

نادٌه دمحم رحٌم زبار

زٌنه حسون كاظم عباس

\ماجستٌر\علم النفس التربوي\العلوم التربوٌة والنفسٌةمكان التمدٌم

علٌاء سعٌد احمد عبد

سجى حسٌن عبد علً جٌجان

اٌه كاظم حسن عباس

هدٌل شهٌد كاظم دمحم

اسماء حسٌن علً عبد

اسراء مهدي محمود مهدي

فاطمة عوٌد هراط خاجً

االء هادي خلف فارس

زهراء لاسم دمحم علً

سالً حسٌن خلف طاهر

افتخار حسٌن سعٌد علً

شٌرٌن كنعان طالل دمحم

االسم

عال رزاق ناجً مطلن

مٌرفت فاروق ٌونس ٌحٌى

شهد باسم علً حسٌن

غدٌر حمد كاطع رمضان

رنده لاسم دمحم خمٌس

ضحى خلٌل علً خضٌر

هدٌر فاضل بدن فاضل

\ماجستٌر\اللغة\اللغة االنكلٌزٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

مٌساء دمحم هادي هلٌل

حلى عبد احمد حمٌد

تماره زٌد سالم سلٌمان

اٌالف مهند جابر ٌاسر

غصون محمود نعمان عاشور

ضحى حسٌن علً دمحم

اٌة علً عمر طه

هدى لا سم حمزه حبٌب

لٌنه سعد هالل عبد الحسٌن

اساور فاضل حسن خلٌل

زٌنب احمد دمحم ٌوسف

ذكرٌات جواد كاظم طوفان

عائشة عبد الهادي محمود عبد

فاطمه داود سلمان حمد

رغد رضا مهدي سعٌد

رشا مهدي صالح رشٌد

ساره دمحم عبد الرحمن خلف
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

2149

2248

2327

2435

2531

2629

2729

2824

2940

3032

3128

درجة االمتحان التنافسًت

151

233

341

436

530

6

درجة االمتحان التنافسًت

172

260

361

453

551

652

749

849

948

1046

1142

1248

1342

1439

1549

1636

1739

1839

1935

2028

21

22

فاطمه عبد علوان جلعوط

اسراء اسعد عبدالجلٌل حسن

مرٌم نبٌل كاظم مطر

هاله رعد عبد الهادي حسٌن

دٌنا مرتضى دمحم نجم

شٌرٌن عبد الواحد كرٌم علً

سجى عبد هللا دمحم حسٌن

االسم

علٌة مسٌر رسن محٌسن

اٌمان حسٌن محً سجان

دعاء كا ظم علً مناحً

عال ابراهٌم نصٌف جاسم

رحمه عامر افلٌح حسن

لٌنا خالد عبدالكرٌم دمحم

انعام ٌونس معٌوف عبد اللطٌف

\دكتوراه\ادب\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

االسم

اوضاح دمحم غزاي دبٌسان

فاطمه لاسم خلف سلمان

الزهراء طارق جواد جاسم

ضحى علً مبرم عباس

رواء رجب حسن حماده

اٌناس عبد الرحمن زاٌد خلف

سالً عبداللطٌف ذٌاب حمود

\ماجستٌر\ادب\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

نورس جبار خالهن فهد

ساره دمحم جلٌل جمٌل

غفران هادي عبدهللا جاسم

فٌروز عماد رشٌد حمٌد

ضحى حاجم دمحم ختالن

اٌه زكً داود سلمان

رٌام خضٌر عبا س جاسم

هدٌل رضا كرٌم دمحم

رنده حامد عبٌد شرلً

اٌالف جبار لاسم حمٌدي

دالل معن عبدهللا ٌعموب

افنان كاظم عبدالكرٌم دواح

تماره عالء حسٌن علوش

سجى زهٌر منذر عبدالمادر

زهراء نعٌم مدلول زوٌد

حكٌمه خضٌر ثامر جوٌري

رلٌة هاي احمد سرحان

اٌات علً مشتت شندي
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

155

269

360

459

554

656

درجة االمتحان التنافسًت

160

262

342

درجة االمتحان التنافسًت

180

الٌوجد2

366

465

563

680

762

865

980

1074

1174

1260

1364

1458

1544

\ماجستٌر\طرائك تدرٌس اللغة العربٌة\اللغة العربٌةمكان التمدٌم

االسم

حباٌب نافع ابراهٌم حسٌن

االسم

مٌسم صباح خضٌر عباس

بٌداء دمحم حامد صالح

مٌادة محمود حسٌن طالب

سرى احمد اسماعٌل ابراهٌم

زٌنب عارف حسٌن عبدالسٌد

االء ٌاسٌن محمود ٌاسٌن

نور ابراهٌم حمٌد صالح

انعام ماجد فضاله عباس

\دكتوراه\لغة\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

هجران جبار عبد حسٌن

ابتسام عبداالمٌر جبار حافظ

ٌاسمٌن مبارن عطٌه ثرثار

زٌنه هاشم سلمان شكر

روٌده عاصً حمزه ٌوسف

سجى علً مبرم عباس

\ماجستٌر\لغة\اللغة العربٌة\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

االسم

سلوى دمحم عبد خضٌر

دعاء كاظم جاسم صدام

شهد مازن نصار فرحان

اكرام عبد الناصر جعفر عبد االمٌر

شٌرٌن حمٌد ذٌاب احمد

نغم خزعل احمد نصٌف

طٌبة احمد حسون جبر

غفران احمد علً عطٌة

رشا وحٌد كاظم مطشر
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

175

263

370

457

555

657

771

850

953

1051

1151

1254

1339

1448

1545

1644

1735

1846

1949

2045

2145

2233

2346

2440

2545

2639

27

28

2937

\ماجستٌر\رٌاض االطفال\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

زهراء حمٌد لاسم منشد

مٌنا احمد حسن كاظم

سمر صالح جواد فحل

دالٌا رحٌم عاٌط فضل

علٌاء هاتف علً مدٌر

نور دمحم هاشم امٌن

االسم

رانٌه نصٌر هاشم حنتوش

سجى جاسم دمحم اسد

سجود جبار جاسم علٌوي

عواطف خلٌل حسٌن عاٌد

نور هٌثم عبد الجبار عبد الرزاق

زٌنب نزار رحٌم عكله

استبرق ناصر حسٌن موزان

زٌنه ناٌف ٌحٌى ابراهٌم

هدى جعفر غالم حسٌن

زمن جلٌل ابراهٌم وكر

ادٌان عبد الستار علً غٌالن

شٌماء زٌن العابدٌن مهدي خضٌر

هدى خلف علً ٌوسف

شهد عباس عبٌد حسٌن

غفران دمحم عوده وداي

زٌنب شاكر محمود كاظم

رحاب شاكر محمود صالح

عذراء حسٌن عبد علً عٌسى

ٌسر منذر عبود محمود

سارة نبٌل ٌاسٌن حمودي

ضحى علً شحاذه خلف

تبارن دمحم كاظم عبود

هبه فٌصل جرمط فٌصل
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2021-2020للعام الدراسً   نتائج الترشٌح االولً للدراسات العلٌا  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة بغداد

لسم الدراسات العلٌا

درجة االمتحان التنافسًت

176

268

355

473

559

664

753

857

951

1053

1156

1248

1343

1447

1523

1645

1749

1837

1946

2048

2143

2233

2330

2424

25

رنا ثامر راهً سدخان

\ماجستٌر\علوم المران\كلٌة التربٌة للبناتمكان التمدٌم

االسم

فاطمه عباس فا ضل عباس

نسرٌن خضٌر دمحم حسن

زٌنب هادي عبدهللا جاسم

شٌماء عبداللطٌف حاٌف سمٌر

نازه نٌن علً ناو خاص حسن

هدٌل مخلف جواد زغٌر

زهراء خلٌل جهاد علً

موج عبد الكرٌم حسٌن عباس

لماء جاسم عباس طنش

هاله خالد حسٌن علً

رٌم احمد حسٌن مخلف

نور صباح محمود عبد

روٌده ناظم عبد النبً عبد الحسن

ساره زٌاد عبد الرزاق سلمان

هند هاشم دمحم عباس

دعاء علً داود عطٌة

عذراء علً نعمه غازي

دعاء جواد كاظم حسون

صبا خلف ٌاسٌن عباس

اشواق عدنان خزعل فار س

هدى عبدالحمٌد عبدالصاحب ٌعموب

اٌمان فاضل حسٌن منصور

زٌنه عباس دمحم زناد

والء عبٌد سهر دغموث
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