
 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 

 

1 

 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 1) 

 الماجستيرالشاادة :  االعالم / صحافةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام سلطان ظافر حميد يوسف 1

   القبول العام مد محمد عبداللطيفسبا عبدالص 2

  وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة النفقة الخاصة سعيد جندي منصور حسين 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة حقي اسماعيل ابراهيم درب 4

   امتيازات / تعويض متضررين محمد حسين علوان عطيه 5
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2 

 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

    

 

 اآلداب  ( كلية1قائمة رقم ) 

(1 – 2) 

 الدكتوراهالشاادة :  التاريخ / اسالميالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة التربية القبول العام محمد زيدان خلف عبد 1

   القبول العام رفيفانعاليه مناف جاسم  2

   النفقة الخاصة صبري عزاوي عبد مصلح 3

   امتيازات / تعويض متضررين بيداء حميد حرج مرزوك 4
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3 

 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 3) 

 الدكتوراهالشاادة :  التاريخ / حديثالقسم والتخصص : 

 2:  عدد مقاعد النفقة الخاصة 2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام عمر ياس عيسى فارس 1

   القبول العام سدير فاروق نوري علي 2

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين فراس محمد هاشم محمد 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  التاريخ خصص : القسم والت

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام نجاة مزهر عبد صكار 1

   القبول العام عمر ناجي موسى حماد 2

   ة الخاصةالنفق زهراء قحطان عالوي عبد 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة عثمان محمد سرحان حسين 4

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين يونس جمعه زيدان خلف 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 5) 

 الدكتوراهالشاادة :  الجغرافية / بشرية القسم والتخصص : 

 2مقاعد النفقة الخاصة : عدد  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  االنبار / كلية االدابجامعة  القبول العام هدى حسين علي سعيد 1

  وزارة التربية القبول العام االء محمد حسن ياسين 2
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

    

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم ) 

(1 – 6) 

 الماجستيرالشاادة :  الجغرافيةتخصص : القسم وال

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام عباس فاضل عبد فرحان 1

   القبول العام سيف علي شريدة محمد 2

   امتيازات / تعويض متضررين خلفسجى عبدالجبار عبدالهادي  3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 7) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة االنكليزية / ادبالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  / كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة االنبار القبول العام د صباح محمد كطاعاحم 1

   القبول العام نور احمد رشيد ثميل 2

   النفقة الخاصة محمد ضياء عبدهللا ابراهيم 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

  وزارة التربية النفقة الخاصة لقاء لطيف حماد عبدهللا 4

   متضررينامتيازات / تعويض  محمد اسماعيل تركي مطر 5

 

 

 

 

 

   

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 8) 

 الدكتوراهالشاادة :  اللغة العربية / ادبالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة التربية ول العامالقب خميس مخلف عبدهللا احمد 1

   القبول العام خالد مجيد فرحان عبد هللا 2
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

  وزارة المالية امتيازات / تعويض متضررين محمد كامل حماد عبدهللا 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 9) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة العربية / ادبالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2: عدد مقاعد القبول العام 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   القبول العام معارج محمود اسماعيل حمد 1

   القبول العام مروه نورالدين اسعد مطارد 2

   النفقة الخاصة شهد عبدالحميد ياسين علي 3

   ويض متضررينامتيازات / تع حامد رزاق عباس علي 4

 

 

 

 

 

 

  

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم ) 

(1 – 10) 

 الدكتوراهالشاادة :  اللغة العربية / لغةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة التربية قبول العامال حميد مصلح حسين حمد 1

  وزارة التربية القبول العام ثامر جيجان جليل جدي 2

   النفقة الخاصة ساره نعمه عباس ثابت 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 11) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة العربية / لغةالقسم والتخصص : 

 2نفقة الخاصة : عدد مقاعد ال 2عدد مقاعد القبول العام : 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام عبدالهادي صباح فيحان كواد 1

  ديوان الوقف السني القبول العام حنان صبحي احمد علي 2

   النفقة الخاصة زهراء سعد عبد جميغ 3

   النفقة الخاصة حنين خميس اسود حمادي 4

   امتيازات / تعويض متضررين بارق بدري مسعود عويد 5

 

 

 

 

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 12) 

 دبلوم عالالشاادة :  بناء السالم -علم االجتماع القسم والتخصص : 

 5عدد مقاعد النفقة الخاصة :  5عدد مقاعد القبول العام : 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 المالحظات ين(جاة االنتساب )للموظف قناة القبول اسم الطالب ت

   النفقة الخاصة مصطفى غانم محمد سلمان 1

   امتيازات / تعويض متضررين طيف قيس محسن علي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

(1 – 13) 

 دبلوم عال معادل للماجستيرالشاادة :  بناء السالم -علم االجتماع القسم والتخصص : 

 5عدد مقاعد النفقة الخاصة :  5عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  هيئة الحشد الشعبي النفقة الخاصة ابراهيم محمد منصور عبدالرزاق 1

  مجلس محافظة االنبار النفقة الخاصة محمد زيدان خلف اسود 2
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 اآلداب ( كلية 1قائمة رقم )

(1 – 14) 

 الماجستيرالشاادة :  علم االجتماعالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام ايالف خليل ابراهيم عيسى 1

   القبول العام تيسير حقي اسماعيل صالح 2

  ديوان الوقف السني النفقة الخاصة ناجي محمد خلف هبه 3

   النفقة الخاصة مصطفى حمدي خلف جمعة 4

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين ليث ابراهيم احمد عنزي 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 االدارة واالقتصاد ( كلية 2قائمة رقم )

(2 – 1) 

 الدكتوراهالشاادة :  االقتصادالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  3اعد القبول العام : عدد مق
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام علي يوسف عبد هللا محمود 1

   القبول العام ابراهيم اسماعيل خليفة حمود 2

   القبول العام مهند جميل وحيد عبد 3

   امتيازات / تعويض متضررين يداحمد اسماعيل عبد حم 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

  

 االدارة واالقتصاد ( كلية 2قائمة رقم ) 

(2 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  االقتصادالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام ام سامي داودنبا حس 1

   القبول العام نمير عبد كسار فهد 2

   النفقة الخاصة احمد حسين سمير محسن 3

   النفقة الخاصة حارث نجيب عبدهللا جهف 4

   امتيازات تعويض/ متضررين عماد هاني عبد علي 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 االدارة واالقتصاد ( كلية 2قائمة رقم )

(2 – 3) 

 الماجستيرالشاادة :  ادارة االعمال:  القسم والتخصص

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  الفلوجة جامعة /وزارة التعليم  القبول العام قاسم محمد اسماعيل احمد 1

  الفلوجة  جامعة /وزارة التعليم  مالقبول العا عمر احمد فزع حديد 2

  وزارة الهجرة والمهجرين النفقة الخاصة سارة سعد محمد قدوري 3

   النفقة الخاصة رنين خزعل احمد محيسن 4

  وزارة الزراعة امتيازات / تعويض متضررين محمد عدنان حميد عبد 5

  ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة عالء بشير نوري مشوح 6
ن دراسته على نفقته تكو

الخاصة كون معدله اقل 
 65من 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة ( كلية 3قائمة رقم )

(3 – 1) 

 الدكتوراهالشاادة :  التربية الرياضيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات ب )للموظفين(جاة االنتسا قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة التربية القبول العام منذر عاقول دهام محمد 1

   القبول العام جاسم نافع حمادي خلف 2

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين خالد صباح احمد سعيد 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة ( كلية 3ائمة رقم )ق

(3 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  التربية الرياضية القسم والتخصص :

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  جامعة االنبار/ التربية البدنية وعلوم الرياضة القبول العام وليد خالد فريح حمود 1

   القبول العام اهيم شاهرابراهيم حاتم ابر 2

   النفقة الخاصة سناء صالح رشيد حمزه 3

   النفقة الخاصة محمد غالب خليل اسماعيل 4

  / التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة االنبار امتيازات / تعويض متضررين قصي رشيد سبتي مضعن 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 التربية للبنات ( كلية 4قائمة رقم )

(4 – 1) 

 الماجستيرالشاادة :  التاريخلتخصص : القسم وا

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام سميه محمد ثميل كحيص 1
االولى على القسم للعام 

 2019/2020الدراسي 

   لقبول العاما ديانا قيس سامي حمادي 2

   النفقة الخاصة صفا عزيز فياض عبدهللا 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة ايسر علي شاكر حاجم 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   امتيازات / تعويض متضررين ضحى حسن علي صالح 5

 

 

 

 

 

 التربية للبنات ( كلية 4قائمة رقم )

(4 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة العربيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2مقاعد القبول العام :  عدد
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام شهد خليل عالوي فياض 1

   القبول العام سوالف مهند سبيع فرحان 2

   النفقة الخاصة هاجر اسماعيل عبد عجيل 3

   النفقة الخاصة سنايات مازن حمد هللا مح 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   امتيازات / تعويض متضررين حنين طالب خيري عيسى 5

 

 

 

 

 

 

 التربية للبنات ( كلية 4قائمة رقم )

(4 – 3) 

 الماجستيرالشاادة :  علوم الحياةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات نتساب )للموظفين(جاة اال قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام سبا حسام سامي داود 1

   القبول العام اطياف شاكر احمد جسام 2

  االنبار / كلية التربية للبنات جامعة النفقة الخاصة ابتهال محمد خلف حمادي 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

  وزارة التربية النفقة الخاصة هند خضر عباس خلف 4

   ات / تعويض متضررينامتياز سندس عامر دحام خلف 5

 

 

 

 

 

   

 التربية للبنات ( كلية 4قائمة رقم )

(4 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  علوم القرانالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام  خضيرتبارك محمد عبدهللا 1

   القبول العام حنين ماجد حميد سعيد 2
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   النفقة الخاصة نجاة يوسف صالح طالع 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة بتول خليف حسين حمد 4

   امتيازات / تعويض متضررين جنان جاسم عباس جاسم 5

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 1) 

 الدكتوراهالشاادة :  التاريخالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام سفيان عبدالرحيم عيد محمد 1
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   القبول العام انفال جبير احمد عبد الوهاب 2

   امتيازات / تعويض متضررين خالد ابراهيم حميد مخلف 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  التاريخالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 المالحظات ظفين(جاة االنتساب )للمو قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام كريم اسماعيل مصلح بطي 1
االول على القسم للعام 

 2019/2020الدراسي 

   القبول العام عادل عباس فاضل منصور 2

   النفقة الخاصة رفل نجم عبيد سلمان 3

   النفقة الخاصة سراب محمد معيوف زيدان 4

   ررينامتيازات / تعويض متض شالل محمد رشيد سمير 5

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 3) 

 الدكتوراهالشاادة :  الجغرافيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  / كلية االداب جامعة االنبار بول العامالق ليث سعدي عفتان مشعان 1

   القبول العام اخالص عبدالقادر سالم محسن 2

   امتيازات / تعويض متضررين عماد زيدان خلف ولمان 3

 

 

 

 

 

 

 

     

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  الجغرافيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2القبول العام : عدد مقاعد 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام هيام عطاهلل احمد جاسم 1

   القبول العام هبه عراك عبود عمير 2

   النفقة الخاصة هبه غازي عبود خلف 3

   صةالنفقة الخا ضحى سعود مخلف عبدهللا 4

   امتيازات / تعويض متضررين امل جمعه محمد زيد 5

 

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 5) 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 الماجستيرالشاادة :  العلوم التربوية والنفسيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام زينب خميس حسين عبد 1

   القبول العام سروه جمعه حمد مخلف 2

   النفقة الخاصة جنان احمد علي مسربت 3

   النفقة الخاصة عبدهللا عامر جاسم حمود 4

   امتيازات / تعويض متضررين االء جاسم محمد محسن 5

 

 

 

 

 

   

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5) قائمة رقم



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

(5 – 6) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة االنكليزيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام زينب سعد حردان سليمان 1

   القبول العام عهود رسول عالوي خلف 2

  وزارة التربية النفقة الخاصة ياسمين عادل عباس علي 3

   النفقة الخاصة صفا يوسف تركي مطر 4

   امتيازات / تعويض متضررين شاكره عبد الحليم حميد سالم 5

 

 

 

 

 

   



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 7) 

 الدكتوراهالشاادة :  اللغة العربية / ادبص : القسم والتخص

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة التربية القبول العام قادسيه يونس محمد فرحان 1

   القبول العام خالد عبد صالح عباس 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 8) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة العربية / ادبالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام دررقية حامد سامي عبدالقا 1

   القبول العام مروه تحسين شاحوذ علي 2

   النفقة الخاصة زينب عبدهللا خلف عبد 3

   النفقة الخاصة خالد ابراهيم محمود سليمان 4

   االمتيازات / تعويض المتضررين زهراء حسين مطر اسماعيل 5

 

 

 

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 9) 

 الدكتوراهالشاادة :  اللغة العربية / لغةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام براء فاعور جمعه محمد 1

  وان الوقف السنيدي النفقة الخاصة مازن عبدالجبار عبد فهد 2

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين اسراء نعمان فهد عبد 3

 

 

 

 

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

  

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم ) 

(5 – 10) 

 الماجستيرالشاادة :  اللغة العربية / لغةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام مصطفى كريم ابراهيم مخلف 1

   القبول العام نزهان عبدالرحيم عيد محمد 2

   النفقة الخاصة نور غالب هاشم احمد 3

   النفقة الخاصة اثير احمد عبيد جميل 4

   تعويض متضررينامتيازات /  رويده محمد حسن علي 5

 عمر محمد دلف عبد 6
ذوي االعاقة واالحتياجات امتيازات / 

 الخاصة
  وزارة التربية

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5قائمة رقم )

(5 – 11) 

 الدكتوراهالشاادة :  علوم القرانالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  ديوان الوقف السني القبول العام محمد حافظ جميل احمد 1

   القبول العام نور ثائر عبد جابر 2

  كلية العلوم االسالمية االنبار /  جامعة امتيازات / تعويض متضررين نور عبدالكريم مخلف صالح 3

 

 

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم االنسانية ( كلية 5ة رقم )قائم

(5 – 12) 

 الماجستيرالشاادة :  علوم القرانالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام سميره زيدان خلف فزاع 1

   القبول العام عبد الرزاق سالم عبيد ابراهيم 2

   النفقة الخاصة طيبه ستار جبير حمادي 3

   النفقة الخاصة ايه عبدالقادر عباس حسين 4

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين محمد ربيع عبيد جعفر 5



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم الصرفة ( كلية 6قائمة رقم )

(6 – 1) 

 الماجستيرالشاادة :  الرياضياتتخصص : القسم وال

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام عبدالقادر حامد عبد خليفه 1

   القبول العام  نور محمد احمد عبد الرحمن 2

  وزارة التربية النفقة الخاصة د عويدلؤي ثابت احم 3

   النفقة الخاصة بشائر احمد صالح نجيب 4



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   امتيازات / تعويض المتضررين هاجر عبد الجبار جمعه احمد 5

  وزارة التربية واالحتياجات الخاصة امتيازات / ذوي االعاقة احمد عبدالوهاب محمد علي 6

 

 

 

 

 

 م الصرفة التربية للعلو( كلية 6قائمة رقم )

(6 – 2) 

 الدكتوراهالشاادة :  الفيزياءالقسم والتخصص : 

 1عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة التربية القبول العام عبدالحميد عبدالكريم حميد حنيفش 1

   القبول العام م داودنجم حسين نج 2

  وزارة التربية امتيازات / تعويض المتضررين هبه عدنان عبد محيسن 3



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم الصرفة ( كلية 6قائمة رقم )

(6 – 3) 

 الماجستيرالشاادة :  الفيزياءالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول طالباسم ال ت

   القبول العام عدنان غافل عبدالعزيز محمد 1



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   القبول العام علي حسين حماد عسل 2

  وزارة التربية النفقة الخاصة عماد احمد حمدي جاسم 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة عمر رعد عطاهللا ناصر 4

  وزارة التربية امتيازات / تعويض المتضررين سعيد عبد سلمان حمادي 5

  وزارة التربية امتيازات / ذوي الشهداء سيناء عيسى كاظم عداي 6

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم الصرفة ( كلية 6قائمة رقم ) 

(6 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  الكيمياءالقسم والتخصص : 

 2دد مقاعد النفقة الخاصة : ع 2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   القبول العام ضحى ابراهيم فزع جاسم 1

  جامعة االنبار / رئاسة الجامعة القبول العام هشام عادل مصعب مزيد 2

   النفقة الخاصة طارق عدنان ناجي مركب 3

   النفقة الخاصة لحسجى منير عبدهللا صا 4

   امتيازات /  تعويض المتضررين زهراء ابراهيم محمد شحاذة 5

 

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم الصرفة ( كلية 6قائمة رقم )

(6 – 5) 

 الماجستيرالشاادة :  علوم الحياةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( القبول قناة اسم الطالب ت

   القبول العام عثمان معين محمد زباله 1

   القبول العام يازي عدنان محمد كواد 2

   النفقة الخاصة عبدهللا قيس نجم عبود 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة وسن داود موسى احمد 4

   المتضررين امتيازات / تعويض عبد السالم نجم محمد رشيد 5

   امتيازات / ذوي الشهداء محمد سامي عبداالمير نايل 6

 سجى طه حمود سعيد 7
امتيازات / ذوي االعاقة 

 واالحتياجات الخاصة
  

 

 

 

 

 ( كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات7قائمة رقم )

(7 – 1) 

 الشاادة : الدكتوراه القسم والتخصص : علوم الحاسبات



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 1عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2القبول العام : عدد مقاعد 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  الجامعة التكنولوجيةوزارة التعليم /  القبول العام سجا صبيح عزيز حامد 1

   القبول العام فراس محمد خلف صالح 2

  جامعة النهرينرة التعليم / وزا النفقة الخاصة بيداء محمد مرزه عطية 3

  وزارة التربية  امتيازات / تعويض المتضررين زهير نوري محمود مهدي 4
 

 

 

 

 

 

 

 ( كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات7قائمة رقم )

(7 – 2) 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 الماجستيرالشاادة :  القسم والتخصص : علوم الحاسبات

 2ة الخاصة : عدد مقاعد النفق 2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  جامعة االنبار / رئاسة الجامعة  القبول العام مصطفى صفوك ابراهيم مطلك 1

   القبول العام نور عيد ابراهيم منفي 2

  وزارة التربية النفقة الخاصة كوثر محمد خلف مرزوك 3

   النفقة الخاصة  كيوسن فهد مشعان تر 4

   تعويض المتضررينامتيازات /  انس ذياب صليبي غريب 5

 

 

 

 

 

 

 الزراعة( كلية 8قائمة رقم )

(8 – 1) 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 الدكتوراهالشاادة :  االنتاج الحيوانيالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات نتساب )للموظفين(جاة اال قناة القبول اسم الطالب ت

  والعلوم السياسية جامعة االنبار / كلية القانون القبول العام ايمن هاشم عيسى رمضان 1

  وزارة الزراعة  القبول العام محمد حامد فرحان علي 2

  وزارة الزراعة  امتيازات / تعويض المتضررين علي جاسم مهدي جاسم 3

 

 

 

 

 

 

 

  

 الزراعةة ( كلي8قائمة رقم ) 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

(8 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  االنتاج الحيوانيالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة الزراعة القبول العام بشار صبار خليل ياسين 1

   القبول العام ود رشيدمصطفى سمير دا 2

  النفقة الخاصة عصمت توفيق محمد عبدالهادي 3
خارج الخطة كونها 

 ةغير عراقي

  محافظة بغداد النفقة الخاصة عدي حسين علي حسين 4

   النفقة الخاصة ابراهيم عبدالجبار ابراهيم وردي 5

   امتيازات / تعويض متضررين عمر محمود خلف عبدهللا 6

 

 

 

 

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 الزراعة( كلية 8رقم ) قائمة

(8 – 3) 

 الدكتوراهالشاادة :  البستنة وهندسة الحدائقالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  جامعة الفلوجة وزارة التعليم / القبول العام رغد عماد يحيى عبود 1

   القبول العام مراد مالك ابراهيم لطيف 2

 منى حميد سرحان حسين 3
امتيازات / تعويض 

 المتضررين
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 الزراعة( كلية 8قائمة رقم )  

(8 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  البستنة وهندسة الحدائقالقسم والتخصص : 

 2ة الخاصة : عدد مقاعد النفق 2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة الزراعة القبول العام عمر عبد اللطيف جاسم محمد 1

   القبول العام محمد خميس حسن صالح 2

  وزارة التربية النفقة الخاصة رهام صائب خليل رشيد 3

   النفقة الخاصة احمد بدر محمد علي 4

  جامعة االنبار / كلية الزراعة امتيازات / تعويض متضررين هبه ارحيم احمد صالح 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 الزراعة( كلية 8قائمة رقم )

(8 – 5) 

 الدكتوراهالشاادة :  التربة والموارد المائيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( لقبولقناة ا اسم الطالب ت

   القبول العام محمد عبدالوهاب جمعة احمد 1

  وزارة الزراعة القبول العام حمد خليل حمد عبد 2

  وزارة الداخلية امتيازات / تعويض المتضررين اياد خلف محمد نايل 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 الزراعة( كلية 8قائمة رقم )

(8 – 6) 

 الماجستيرالشاادة :  لتربة والموارد المائيةاالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام تسنيم عادل حامد حمد 1

   القبول العام منى فرج كاظم حسن 2

  وزارة الموارد المائية نفقة الخاصةال احمد نجم حسن صالح 3

   النفقة الخاصة زيان عادل ياسين عبدهللا 4

  امتيازات / تعويض متضررين ضياء الدين عادل محمد رميض 5
االول على القسم 

2019/2020 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 الزراعة( كلية 8قائمة رقم ) 

(8 – 7) 

 الماجستيرالشاادة :  المحاصيل الحقليةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2دد مقاعد القبول العام : ع
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام  هيثم مخلص سعد ختالن 1
االول على القسم 

2019/2020 

   القبول العام  سيف الدين محمد ناصر علي 2

   الخاصةالنفقة  محمد عبدالستار جبير عبد 3

   النفقة الخاصة احمد عبدالعزيز احمد عبد 4

   امتيازات / تعويض متضررين ايالف خليفة سليمان حسن 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 الزراعة( كلية 8قائمة رقم )

(7 – 8) 

 الماجستيرالشاادة :  وقاية النبات / امراض نباتالقسم والتخصص : 

 1اصة : عدد مقاعد النفقة الخ 2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام نورا ماجد عبد خضر 1
االول على القسم 

2019/2020 

   القبول العام عائشه سعدون فالح راضي 2

  وزارة التجارة النفقة الخاصة رويده غسان جابر محمد 3

4 
 هادي ناجي جدوع لطيف

 
  وزارة الزراعة / تعويض المتضررينامتيازات 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 الطب( كلية 9قائمة رقم )

(9 – 1) 

 الدكتوراهالشاادة :  االحياء المجاريةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة الصحة القبول العام يم حميد خلفمحمد عبدالكر 1

  جامعة االنبار / كلية الطب القبول العام زينب خميس عباس عبود 2

   امتيازات / تعويض متضررين ميساء ابراهيم محمد شحاذة 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 الطب( كلية 9قائمة رقم )

(9 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  االحياء المجاريةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2اعد القبول العام : عدد مق
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة الصحة العامالقبول  زهراء عبدالوهاب عبدالرزاق حمود 1

   العامالقبول  سمية ناظم محمد خليفه 2

   النفقة الخاصة ساره يحيى عبدهللا حمد 3

   النفقة الخاصة يوسف حسين علي حسن 4

   امتيازات / تعويض متضررين االء خلف بديوي مضعن 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 مريم اياد عبد مظلوم 6
واالحتياجات  امتيازات / ذوي االعاقة
 الخاصة

  

 

 

 

 

 العلوم االسالمية( كلية 10قائمة رقم )

(10 – 1) 

 الدكتوراهالشاادة :  الفقه واصولهالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عد القبول العام : عدد مقا
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام عذراء حميد فريح بركات 1

  وزارة التربية القبول العام قيس سعدي جميل عواد 2

  ة التربيةوزار امتيازات / تعويض المتضررين نصيف جاسم محمد عبدهللا 3

   النفقة الخاصة لجين باسم محمد منصور 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االسالمية( كلية 10قائمة رقم )

(10 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  الفقه واصولهالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات ين(جاة االنتساب )للموظف قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام احالم خليل ابراهيم مضحي 1

   القبول العام ايمان جبير محمد علي 2

  ديوان الوقف السني النفقة الخاصة عمر عويد مطلك مخلف 3

   النفقة الخاصة لبنى موفق اسعد محمود 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   امتيازات / تعويض المتضررين يسرى هاني هاشم هالل 5

 

 

 

 

 

 

 العلوم االسالمية( كلية 10) قائمة رقم

(10 – 3) 

 الماجستيرالشاادة :  التفسير وعلوم القرانالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام مصطفى اسعد محمود مفر ح 1

   القبول العام الء ثامر علي عايدا 2

   امتيازات / تعويض متضررين ساره داود سليمان عبود 3



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االسالمية( كلية 10قائمة رقم )

(10 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  الحديث وعلومهالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول الباسم الط ت

  القبول العام عبد الرحمن حاتم كريم حمادي 1
االول على القسم 

2019/2020 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   القبول العام رغد سعد عطلة عدوان 2

  ديوان الوقف السني النفقة الخاصة يونس عارف جاسم محمد 3

   النفقة الخاصة رشا احمد صالح منصور 4

 

 

 

 

 

 

 العلوم االسالمية( كلية 10قائمة رقم )

(10 – 5) 

 الماجستيرالشاادة :  العقيدة والدعوة والفكرالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   العامالقبول  نسيبه فوزي احمد صباح 1
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

  وزارة التربية القبول العام احمد زغير عبد صالح 2

   النفقة الخاصة ابو بكر سعد صالح ذبان 3

  ديوان محافظة االنبار النفقة الخاصة انس موفق احمد عبدالكريم 4

   امتيازات / تعويض متضررين تغريد قاسم محمد خليفه 5

 

 

 

 

 

 

 العلوم( كلية 11ائمة رقم )ق

(11 – 1) 

 الدكتوراهالشاادة :  الفيزياءالقسم والتخصص : 

 3عدد مقاعد النفقة الخاصة :  3عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

   القبول العام عبير محمد عناد عبد 1

  العلوم جامعة االنبار / كلية القبول العام احمد مظفر احمد معروف 2

   القبول العام محمود خالد برع فرحان 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم( كلية 11قائمة رقم )

(11 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  الفيزياءالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام رافد علي حماد عسل 1
االول على القسم 

2019/2020 

   القبول العام الرا سعد خليل عليوي 2

   امتيازات / تعويض متضررين سوسن حاتم كريم جمعة 3

  وزارة التربية النفقة الخاصة هناء ياسين نجيب فهد 4

   النفقة الخاصة نور منعم حديد فرحان 5

 

 

 

 

 

 العلوم( كلية 11قائمة رقم )

(11 – 3) 

 الدكتوراهالشاادة :  الكيمياءالقسم والتخصص : 

 3عدد مقاعد النفقة الخاصة :  3عدد مقاعد القبول العام : 
 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  جامعة االنبار / كلية العلوم القبول العام عمار محمد عبدهللا حمد 1

  حديثة -التربية االساسية جامعة االنبار / كلية  القبول العام نعمان فاروق نعمان جميل 2

  وزارة الصحة القبول العام نور فائز عبد هللا مطلك 3

  وزارة الصحة  امتيازات / تعويض المتضررين اسماء محمد عفتان عايد 4

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم( كلية 11قائمة رقم )

(11 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  الكيمياءص : القسم والتخص

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام هيثم حاتم فرحان سليمان 1

   القبول العام براء رافع رمضان مجيد 2

   قة الخاصةالنف نور احمد محمد فياض 3

  وزارة الصحة النفقة الخاصة مروه مهدي لطيف جاسم 4

   امتيازات / تعويض متضررين تبارك جمال يعقوب عبدالكريم 5

 

 

 

 

 

 العلوم( كلية 11قائمة رقم )

(11 – 5) 

 الدكتوراهالشاادة :  علوم الحياةالقسم والتخصص : 

 3خاصة : عدد مقاعد النفقة ال 3عدد مقاعد القبول العام : 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 

 2021/2022اسماء الطلبة المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام ريم مهدي صالح سبتي 1

  جامعة االنبار /  رئاسة الجامعة القبول العام نور حميد حنوش حمد 2

  جامعة االنبار /  كلية العلوم القبول العام علي محمد ابراهيم نجم 3

   النفقة الخاصة نعمان سعد نضال موسى 4

  جامعة االنبار /  كلية العلوم امتيازات / تعويض متضررين محمد صالح حسين حمادي 5

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم( كلية 11قائمة رقم )
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

(11 – 6) 

 الماجستيرالشاادة :  علوم الحياةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول الطالباسم  ت

  جامعة االنبار / كلية العلوم  القبول العام عبدالباسط محمد جاسم حمادي 1

   القبول العام خديجه ابراهيم حمد عبدهللا 2

   النفقة الخاصة رفيف سامي مهدي محمد 3

   النفقة الخاصة فاطمه صبري عبدهللا عمر 4

   امتيازات / تعويض متضررين اس خضر محمد عبدالوهابنبر 5

 

 

 

 

 

 



 شعبة القبول   – الدراسات العلياقسم شؤون  –جامعة االنبار 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 العلوم( كلية 11قائمة رقم )

(11 – 7) 

 الماجستيرالشاادة :  الجيولوجياالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام فردوس محمد ثامر مطر 1

   القبول العام اسيل عدنان محمد عويد 2

  جامغة االنبار / كلية العلوم النفقة الخاصة مهند عبد الوهاب نون احمد 3

  وزارة الصناعة النفقة الخاصة احمد اديب منصور قاسم 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 القانون والعلوم السياسية( كلية 12قائمة رقم )

(12 – 1) 

 الماجستيرالشاادة :  القانون العامالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام  عمر هاشم نصار غايب 1

   القبول العام محمد عبد عباس حسين 2

  وزارة التربية امتيازات / تعويض متضررين حمد عبدهللا عليصالح م 3

 رجاء حسين علي صالح 4
 امتيازات / ذوي االعاقة
 واالحتياجات الخاصة

 65على نفقتها الخاصة كون معدلها اقل من  

  ديوان الوقف السني النفقة الخاصة طه ياسين طه محمود 5

   صةالنفقة الخا يوسف عبدالجبار سعيد عبدهللا 6

 هيئة النزاهة  النفقة الخاصة عبد جبير حماد صايل 7
يكون القبول اضافة الى الخطة حسب كتاب 

 15/7/2021في  4900/  5الوزارة ب ت 
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 القانون والعلوم السياسية( كلية 12قائمة رقم )

(12 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  العلوم السياسية / دراسات دوليةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2مقاعد القبول العام : عدد 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  القبول العام شيماء ياسين كاظم فرحان 1
االولى على القسم 

2019/2020 

   القبول العام محمد جمعه حميد هويدي 2

   المتضررينامتيازات / تعويض  دعاء طه شالل فياض 3

   النفقة الخاصة هبه نظام الدين حسين مطلب 4

   النفقة الخاصة دعاء سالم حمد خليفه 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 الاندسة( كلية 13قائمة رقم )

(13 – 1) 

 الشاادة : الدكتوراه الاندسة المدنيةالقسم والتخصص : 

 1عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول طالباسم ال ت

   القبول العام مروه حمد محمد عبيد 1

   القبول العام محمد ماهر ياسين محمد 2

  ديوان محافظة االنبار تعويض المتضررينامتيازات /  حسام خلف خضير جلوب 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 الاندسة( كلية 13قائمة رقم )

(13 – 2) 

 الماجستيرالشاادة :  الاندسة المدنية:  القسم والتخصص

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام هند عالء عبدالمنعم متعب 1

   القبول العام ندى عبد المعبود محمود حسين 2

   النفقة الخاصة مد كسارعلي حسين ح 3

  وزارة النفط النفقة الخاصة ضياء حسن علي صلبي 4

  وزارة الصحة تعويض المتضررينامتيازات /  ايمان محمد عبدالقادر صادق 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 الاندسة( كلية 13قائمة رقم )

(13 – 3) 

 الماجستيرالشاادة :  الاندسة المدنية / جيوتكنيكالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2د القبول العام : عدد مقاع
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام كامل سعد كامل محمد 1

   القبول العام سرى سعيد يحيى جاسم 2
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 الاندسة( كلية 13قائمة رقم )

(13 – 4) 

 الماجستيرالشاادة :  نية / هندسة طرقالاندسة المدالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   القبول العام رفل محمود خضير صباح 1

 النفقة الخاصة احمد مهدي ابراهيم حمادي 2
 واالشغال البلدياتو واالسكان االعمار وزارة

 العامة
 

 النفقة الخاصة  حنان حمدي خلف جمعه 3
 واالشغال والبلديات واالسكان االعمار وزارة

 العامة
 

  ديوان محافظة االنبار تعويض المتضررينامتيازات /  ماجد حميد حماد زايد 4
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 الاندسة( كلية 13ائمة رقم )ق

(13 – 5) 

 الماجستيرالشاادة :  يكانيكيةالاندسة المالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  3عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

   العامالقبول  احمد سالم خلف حمادي 1

  شغال العاموزارة االعمار واالسكان والبلديات واال القبول العام محمد جميل عواد حسن 2

   القبول العام احمد فائق شهاب اسعد 3

  مجلس محافظة االنبار امتيازات / تعويض متضررين رياض عايد حمدان علي 4

   النفقة الخاصة هند علي رافع صبار 5
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 

 

 

 الاندسة( كلية 13قائمة رقم )

(13 – 6) 

 الماجستيرالشاادة :  هندسة الموارد المائيةالقسم والتخصص : 

 2عدد مقاعد النفقة الخاصة :  2عدد مقاعد القبول العام : 
 

 المالحظات جاة االنتساب )للموظفين( قناة القبول اسم الطالب ت

  وزارة الزراعة العامالقبول  همام خالد ابراهيم عبد 1

   النفقة الخاصة اية علي حمدي ناصر 2

   النفقة الخاصة محمد احمد وهيب طه 3
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 تنويه : 
هذه النسخة لالعالن فقط وغيرمعتمدة ، على الطلبة المقبولين المذكورة 

مر المببت علياا نسخة االكلية الستالم مراجعة ال ي هذه القوائماسماؤهم ف
والسيد مدير قسم شؤون  ةالعلمي رئيس الجامعة للشؤون ساعدمد توقيع السي

 ، الدراسات العليا ومختومة من رئاسة الجامعة ومن الكلية 

 

 


