
جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

1

رعد عبدالصاحب جاسم 
امتيازات\دكتوراه\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةعبود

تعويض 
مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةزهراء فاضل حسين عبد2
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةهدى هادي جاسم محمد3

4

فؤاد عباس عبدالحسين 
امتيازات\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةحرب

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

مقبولمرشح خارج الخطةالخاصة

5

بيداء عبد علي عبد الحسين 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةعبد علي

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةايمان جابر حمزه شريده6

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةمهند فاضل عبد االمير علي7

امتيازات\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةسمير هادي شياع سبع8
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

9

سعود عبدالناصر صبيح 
سجين سياسيامتيازات\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةسعيد

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\تاريخ اسالمي\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةسرى صالح وهاب جواد10
تعويض 

متضررين
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةحوراء رزاق حسن حسين11
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةمحمد عبود مهاوش طاهر12

---النفقة الخاصة\دكتوراه\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةمحمد عباس حميد داوود13

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةحسين كريم عالوي سلمان14

58 من 1صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةشيماء رزاق شاكر نور15

---القبول العام\ماجستير\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةمصطفى ناظم كاظم ذهب16

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةحيدر باقر طاهر حسين17

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\تاريخ حديث\قسم التاريخ\كلية االداب\جامعة الكوفةحيدر فيصل راضي لوطي18

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةسهير جواد كاظم صالح19
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةابتهال حمزه محمد حسن20

---النفقة الخاصة\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةمهند رياض سلمان شكر21

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

22

ايمان عبد الحسين شعالن 
---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةمهدي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةرائد لفته عيسى ازغير23
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

24

مصطفى جواد عبد الزهره 
ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةحمزه

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةفقار عبد الشهيد ياسين علي25

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةمنال جبار عبد محمد26
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةمريم سعد علي حسين27
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةماجده صباح عبد الشيخ28

58 من 2صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةساير عباس حسن محمد29

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةازهار رحمن سويهي بجاي30

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةسراب كريم كرمول موسى31
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةجيهان تكليف حميد محمد32

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةحيدر عزيز كشيش حسين33

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية االداب\جامعة الكوفةشعالن معيدي عكال شلوك34
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةحسين جبار مشكل محيسن35
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةجنان مطلق كاظم جابر36

37

رؤوف حسين صيهود 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةمحيسن

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةمريم محمد حسن كاظم38

39

محمد الحسين نصير حسين 
---القبول العام\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةعلوان

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

40

مرتجى جياد عباس عبد 
---النفقة الخاصة\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةالهادي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةزينب فليح حسن محمد41

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 3صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---القبول العام\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةساره عبد هللا علي عبود42

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

43

مقداد سامي عبد الصاحب 
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةعزيز

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةمحمد نعمه هالل جاسم44

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفلسفة\قسم الفلسفة\كلية االداب\جامعة الكوفةعبير علي فاضل عباس45

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

محمد حازم محمد مهدي46
اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االنكليزية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

فاطمه ناجي حميد مهدي47
اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االنكليزية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

عباس حمزه جبر كركوش48
اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االنكليزية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

49

علياء منذر عبد الواحد 
محمد

اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\االنكليزية

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

ميثم علي حسين كاظم50
اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\االنكليزية
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

بنين حميد نعيمه عذيب51
اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\االنكليزية
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

مرتضى عقيل راهي نجم52
اللغة \قسم اللغة االنكليزية\كلية االداب\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\االنكليزية

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

58 من 4صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةمناف حيدر الوس عباس53

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةعلي محسن فرهود كاظم54

---القبول العام\دكتوراه\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةمحمد عاد حسن عطيوي55

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

56

رضا عبدالعالي عبدهللا 
سجين سياسيامتيازات\دكتوراه\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةهاشم

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

57

كرار هالل صاحب عبد 
---القبول العام\دكتوراه\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةاالمير

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةحسنين حميد ساجت محمد58

امتيازات\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةحسين ادريس موسى قاسم59
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

---القبول العام\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةفاطمه حسين غضب حسون60

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةمرتضى راتب عباس فحيل61

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

62

اسراء سمير عبد الهادي 
---القبول العام\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةعبد الكريم

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةعلي حسين مشعان عبد63

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

64

محمد عبد الرضا شتيوي 
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةعبود

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةحوراء مهدي جعفر راضي65

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

66

نادين محمد عبد الحسين 
---النفقة الخاصة\ماجستير\اللغة العربية\قسم اللغة العربية\كلية االداب\جامعة الكوفةجعفر

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

كوثر كاظم عوده جاسم67
المجتمع المدني \قسم المجتمع المدني\كلية االداب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وقضاياه

ليث علي رشيد فدعم68
المجتمع المدني \قسم المجتمع المدني\كلية االداب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وقضاياه

االء تركي عطيه جبر69
المجتمع المدني \قسم المجتمع المدني\كلية االداب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وقضاياه

حيدر عدنان غازي حسن70
المجتمع المدني \قسم المجتمع المدني\كلية االداب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وقضاياه

عامر منير شاكر علي71
المجتمع المدني \قسم المجتمع المدني\كلية االداب\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\وقضاياه

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ظافر وهاب حسن عبد72
المجتمع المدني \قسم المجتمع المدني\كلية االداب\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\وقضاياه

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

حيدر فؤاد هادي حسين73
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االعمال

74

زين محمد سعيد محمد 
علي حسين

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دكتوراه\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 6صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

حسين علي عبد الحر حسين75
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\دكتوراه\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

76

زهراء عبد الرضا وحيد 
مطرود

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دكتوراه\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

فاطمة محمد جبار خليل77
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\دكتوراه\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

78

هدى ضياء علي اصغر 
محمد علي

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دكتوراه\االعمال

مرشح بديل المنسحب كرار 
مقبولمحمد مدلول عطيوي

رقية حسين علي جبر79
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االعمال

80

مصطفى سالم عثمان 
حسون

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االعمال

81

ايمان عبد االمير محمد 
كاظم

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\االعمال

زينب حياوي ظاهر حسين82
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

83

ايات عبد الرضا باقر 
يعقوب

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

احمد رزاق كاظم جاسم84
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امير محمد عبدهللا حسن85
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 7صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

وليد منعم جبار جاسم86
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

احمد عليوي صالح شنين87
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

محمد حسين راضي وناس88
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

89

حيدر عبد السادة كاظم 
غازي

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مريم جواد كاظم جاسم90
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االعمال

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

حسام فاضل عباس طاهر91
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\االعمال
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

92

عمار عبد الزهرة حسين 
خزن

ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\االعمال

مرشح تدوير بين فئات 
مقبولالشهداء

مروان حميد نجاح خنيطل93
ادارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\االعمال
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

محمد نجم عبدهللا محمد94
االدارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\دبلوم عال\المحلية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

95

محمد سعيد عبد الجليل عبد 
المجيب محمد سعيد

االدارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دبلوم عال\المحلية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

اكرم احمد محمد علي96
االدارة \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\دبلوم عال\المحلية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 8صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

97

سجى عباس محسن عبد 
الحسن

التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

مصطفى منذر فرج حمادي98
التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

حسن جواد كاظم دحام99
التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

نجوان ظافر عبد هللا حسين100
التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

عقيل مهدي كاظم حميدي101
التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

حسين مبدر حسن عبدهللا102
التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

103

سارة علي عبد الرحيم 
جاسم

التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

عمار كريم عباس محمد104
التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

105

بالسم جياد عبد الزهره 
كاني

التخطيط \قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دبلوم عال\االستراتيجي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مصطفى حبيب عبيد مرزه106
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االقتصاد\االقتصاد

مصطفى حيدر طاهر مسلم107
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االقتصاد\االقتصاد

58 من 9صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

نوره سلمان مرزوك جبار108
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االقتصاد\االقتصاد

رائد جواد كاظم شمخي109
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االقتصاد\االقتصاد

حيدر شلب وشكه داغر110
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االقتصاد\االقتصاد

حسين عالوي موسى كاظم111
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\االقتصاد\االقتصاد

ايات فاضل عطشان جبار112
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

ايات حمزه ظاهر بعيوي113
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

براء ميثم خضير عباس114
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

محمد اسماعيل عجم جواد115
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

هديل كاظم مسلم حسن116
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

احمد جبار كاظم حسين117
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

سكينه يونس كامل منصور118
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\ودراسات الجدوى

58 من 10صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

شيماء فخري مهدي شحاذه119
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دبلوم عال\ودراسات الجدوى

مقداد سعدون شياع حسين120
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دبلوم عال\ودراسات الجدوى

ذكرى عزيز جالب حسين121
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\ودراسات الجدوى

غفران حسين علي حسين122
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\ودراسات الجدوى

زهراء اياد عواد مجلي123
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\ودراسات الجدوى

مهدي حسين خليل ابراهيم124
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\ودراسات الجدوى
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

125

علي عبد الحسين ياسين 
حسين

تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\ماجستير\ودراسات الجدوى

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

126

عماد عبد الهادي جودة 
حساني

تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
امتيازات\ماجستير\ودراسات الجدوى

تعويض 
متضررين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

غفران ميري عذاب جاسم127
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\ادارة المصارف\والمصرفية

128

مصطفى عبد الوهاب 
محمد سلمان

قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دكتوراه\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

هند سلمان الياس خضر129
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\دكتوراه\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 11صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

130

مرتضى سالم كاظم محمد 
حسين

قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
---القبول العام\دكتوراه\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

حسين صباح مهدي هادي131
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

االء حسين هادي احمد132
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

االء محمد عبد االمير محمد133
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

134

بنين حسين محمد طه عبد 
هللا

قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

محمد محمود ناجي جابر135
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

يحيى احمد قاسم كاظم136
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

هبه قحطان عايد سلطان137
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

محمد قاسم عبدالحسن كاظم138
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

احمد راقب حسن وهام139
قسم العلوم المالية \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\والمصرفية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

140

يوسف فاضل عبد العباس 
عبد هللا

قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

58 من 12صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

141

محمد صاحب محمد جواد 
كاظم

قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

زهراء مسافر عبيد مغيض142
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

حيدر حسن صاحب طاهر143
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

انمار شهاب حمد يوسف144
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

تقى حسون سلمان ناصر145
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

علي قدوس حرج ردام146
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

علي كريم خضير حسن147
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

زيد علي عبيد حسون148
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

حسين فرج وليد عباس149
قسم \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\المحاسبة\المحاسبة
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

ابتهال فالح حسن حسين150
التخطيط الحضري \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\المهني

151

جاسم محمد راضي عبد 
الجليل

التخطيط الحضري \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة
---القبول العام\دبلوم عال\المهني

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 13صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

زينب محمد عبدهللا عبادي152
تخطيط المدن \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المستدامة

محمد جاسم محمد مبارك153
تخطيط المدن \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المستدامة

سرى وسام علي قاسم154
تخطيط المدن \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\المستدامة

155

منار الهدى علي كريم 
ناصر

تخطيط المدن \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\المستدامة

ماجد محسن كاني بزون156
تخطيط المدن \كلية التخطيط العمراني\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\المستدامة

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

محمد سعيد جبر عبد علي157
قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية

158

رقيه عبد الرسول سعيد 
ابراهيم

قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية

ايمان عطيه محمد عطيه159
قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية

طيبه فراس علي عبد هللا160
قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

161

زينب عبد الرؤوف وعد 
شنان

قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

االء مجهول جبر حمود162
قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

58 من 14صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

علي كاظم عمران موسى163
قسم القران الكريم والتربية \كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\الدراسات القرانية\االسالمية
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

ابراهيم عباس كريم ابراهيم164
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\وادابها

165

فاضل عبدالعباس عباس 
شبيب

اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\وادابها

صادق خضر حمزه فضل166
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\وادابها
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

فالح حسن هادي خليل167
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\وادابها

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

168

ارجوان عبد الرضا قاسم 
عبد هللا

اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وادابها

169

سارة كريم عبد االمير 
محمد

اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وادابها

صباح جاسم مزعل عواد170
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وادابها

حسين محسن عباس نون171
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وادابها

امجد عادل فرهود عبدهللا172
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وادابها

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

مقبولمرشح خارج الخطةالخاصة

58 من 15صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

ساره جاسم محمد علوان173
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وادابها
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

صبا حميد جاسم خيون174
اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وادابها
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

175

غفران ناهض عبدالكاظم 
حسن

اللغة العربية \قسم اللغة العربية\كلية التربية االساسية\جامعة الكوفة
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\وادابها

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

سيف فاضل خليل عبد176
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وعلوم الرياضة

177

مصطفى عادل علوان 
ظاهر

التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وعلوم الرياضة

همام فاضل كردي شالكة178
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وعلوم الرياضة

179

مرتضى عبد السادة محسن 
هلوس

التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

رعد جابر شريف مهدي180
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

عباس محمد صاحب عبل181
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

علي فاضل عبود حسن182
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\وعلوم الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

حسين علي هاشم عبود183
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 16صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

ليث جمهور عفن محمد184
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

محمد حسن كريم حسن185
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\وعلوم الرياضة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

مصطفى اكبر حميد ابراهيم186
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وعلوم الرياضة
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

187

الحسين فالح عبدالحسن 
هاشم

التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

احمد حميد نعيمه عذيب188
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وعلوم الرياضة
تعويض 

متضررين
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

كرار رزاق حميد عبود189
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وعلوم الرياضة

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امير علي محمد حمزه190
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

رانية خالد شاكر محمود191
التربية البدنية \كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\وعلوم الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

192

استبرق جاسم محمد 
عبداالمير

التاريخ \قسم التاريخ\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االسالمي

ميعاد تكليف حسن حسون193
التاريخ \قسم التاريخ\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االسالمي

نسرين خليل محمد عباس194
التاريخ \قسم التاريخ\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\الحديث

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 17صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

زينب فليح كاطع عمير195
التاريخ \قسم التاريخ\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الحديث

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

سجود يوسف كمال عزيز196
التاريخ \قسم التاريخ\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\الحديث

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

دعاء فوزي محمد محسن197
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\التربية الرياضية\الرياضة

هند تكليف حسن حسو ن198
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\التربية الرياضية\الرياضة

نور لطيف عبدالزهره جاسم199
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\دكتوراه\التربية الرياضية\الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

200

زهراء عبد الجبار حبيب 
هارون

قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\دكتوراه\التربية الرياضية\الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

201

شهد عبد السالم فاضل 
عباس

قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
امتيازات\دكتوراه\التربية الرياضية\الرياضة

تعويض 
متضررين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

فاطمه علي جابر عباس202
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

بثينه علي بالش جواد203
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

ميس محمد جبر خشان204
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

تسنيم هادي مسلم هادي205
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

58 من 18صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

206

مروه كاظم حسين 
عبدالرضا

قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
امتيازات\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

تعويض 
متضررين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

رشا حسين احمد حسين207
قسم التربية البدنية وعلوم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

208

هيلين محمد عبد الحسين 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةموسى

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةلمياء فليح ابراهيم حمزه209

210

سناء عبد الهادي عبد 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةالشهيد شعالن

211

شيرين مجبل ابوجاسم 
---القبول العام\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةصحن

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةدنيا ابراهيم محسن راضي212
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

213

دعاء عبدالزهره حسن 
ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةهادي

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةسارة علي عبد علي214

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةمها علي حسين حمزة215

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةمروه حامد حمزة حبيب216

58 من 19صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزهراء جاسم محمد حسون217

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةسلوان محمد هادي يوسف218

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةاسراء كريم كاظم حمد219

---النفقة الخاصة\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةحوراء حسين عبد حسين220

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةاشواق رشيد حسين عبد221

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةسجى علي طاهر ذياب222
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

---النفقة الخاصة\ماجستير\الجغرافية\قسم الجغرافية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةغفران عدنان جاسم محمد223

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

وسن حاكم عبد عاشور224
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الرياضيات\الرياضيات

هدى كريم ناصر لفته225
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\الرياضيات\الرياضيات

نبا حسون جابر عطيه226
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الرياضيات\الرياضيات
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

زينب عمران موسى عبد227
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الرياضيات\الرياضيات
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

58 من 20صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

ايات وليد خالد محان228
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\الرياضيات\الرياضيات
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

ايات معن خلف محمد229
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الرياضيات\الرياضيات

230

تغريد عبد الحسين عبد 
الزهره شنكول

قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\الرياضيات\الرياضيات

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

جنان فضيل عناد شمخي231
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الرياضيات\الرياضيات
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

شيماء حسين غبن غضيب232
قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\الرياضيات\الرياضيات
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

233

عبير عبد الرسول غني 
ابراهيم

قسم \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الرياضيات\الرياضيات

مرشح تدوير بين فئات 
مقبولالشهداء

حنين خضير عباس حسين234
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\النفس التربوي

غفران رحيم جاسم محمد235
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\النفس التربوي

نور ماجد رزاق كاظم236
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\النفس التربوي

زهراء محمد زكي خشان237
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\النفس التربوي
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

حال علي حسين بنيه238
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\النفس التربوي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 21صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

239

نبا يعقوب يوسف محمد 
سعيد

علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\النفس التربوي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

رهام فاضل عباس جبار240
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\النفس التربوي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

241

دعاء هيثم محمد حمادي 
مطلق

علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\النفس التربوي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

رغد عايد عبد فهد242
علم \قسم العلوم التربوية والنفسية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\النفس التربوي
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

243

اخالص راضي جاسم 
محمد

قسم العلوم التربوية \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\مناهج وطرائق تدريس\والنفسية

ايمان باسم كريم هادي244
قسم العلوم التربوية \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\مناهج وطرائق تدريس\والنفسية

245

كوثر علي عبد الحسين 
حمدوش

قسم العلوم التربوية \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\مناهج وطرائق تدريس\والنفسية

ابتهال نوري عبيد ياسين246
قسم العلوم التربوية \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\مناهج وطرائق تدريس\والنفسية

247

مروه كريم عبد الكاظم 
عجيل

قسم العلوم التربوية \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
امتيازات\ماجستير\مناهج وطرائق تدريس\والنفسية

تعويض 
متضررين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\دكتوراه\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةهبه غميض عذاب هياي248
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

249

وداد حمزة طرخان عبد 
---القبول العام\دكتوراه\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةالرضا

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 22صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---القبول العام\دكتوراه\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةلمى حافظ عبد صكر250

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\دكتوراه\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةهديل حاكم عبد عاشور251

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزينب جاسم محمد فالح252
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةاحالم حبيب حسين عباس253
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةحنان خضير جياد حمزه254
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةرقيه حيدر غني حنون255
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةنباء علي عيدان حميد256
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةقبس عصام فاضل عباس257

امتيازات\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةشيماء مهدي صالح فهد258
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةنوال مراد محمد عيدان259

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةاسماء سعدون شاكر غضب260

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزهراء محمد مشكور وليد261

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةازهار مظهر هاشم حسن262
تعويض 

متضررين
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

58 من 23صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزينب عامر محسن حمود263

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةرحاب صحن حوير كيطان264
تعويض 

متضررين
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةرسل عامر مهدي حمزة265

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةنور ضياء جعفر حجام266

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةثناء عبداالمير هالل راضي267
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةوديان محمد تركي عطيه268

---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزينب غانم عبد حسين269

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةاراس عباس ياسين عبدهللا270

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةجميلة لطيف مطشر حمود271
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةنيران نوري عبد مهدي272

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزينب جعفر صادق حسن273

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةرقية جواد حسين عباس274

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةزينب حسن رحيم خنفور275

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 24صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةرسل سالم جبار وداعه276

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

277

رقية ظافر عبد الهادي 
---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةجعفر

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةحنان موسى حسن هاشم278
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

279

تبارك حسن عبدالجليل 
امتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةشريف

تعويض 
متضررين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةنسرين قاسم شاكر هادي280

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةرسل علي محمد فهد281

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةهدى ازهر فاضل وحيد282
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفةساره محمد حاجم مزيد283

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ضفاف هادي حسن جالب284
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\العربية

زينب صادق جعفر متعب285
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\العربية

اشواق باقر محسن عبود286
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\العربية

58 من 25صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

ضحى فالح عبد خضر287
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\العربية

288

انوار عبد االمير مسلم 
طرخان

اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\العربية

حوراء كريم سلمان جابر289
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\العربية

رحاب حسين عبد فرهود290
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العربية

291

فاطمه عبد الستار حسن 
محمد علي

اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العربية

رنا فيصل كرم عاشور292
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العربية

حنين صالح كريم مشاري293
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---القبول العام\ماجستير\العربية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

294

زهراء عبد علي سهيل 
حسن

اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\العربية

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

فاطمه رعد محمد جاسم295
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\العربية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

نبا حبيب حمود وناس296
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\العربية
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

297

شيماء حسين عاجل 
عبدعلي

اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\العربية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 26صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

اسراء حميد علي حميد298
اللغة \قسم اللغة العربية\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\العربية
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

299

سلوى عبدالحسن عجيل 
حزام

علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الحياة

هبه رضا حسين كاظم300
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الحياة

علياء حسين جميل وحيد301
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الحياة

302

نور عبد الرضا خضير 
حسن

علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
---القبول العام\دكتوراه\الحياة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

هاله فليح حسن شهد303
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

---القبول العام\دكتوراه\الحياة

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

فاطمه تركي عطيه هدام304
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\الحياة
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

حوراء اياد خضير عباس305
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الحياة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امل حسين خضير محمد306
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الحياة

307

هند عبد الحسين عبد 
الصاحب عبد الهادي

علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الحياة

ضحى رحيم عزوز عبود308
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الحياة

58 من 27صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

دعاء نوري موسى عبد309
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الحياة

سبا عبدالساده هادي حمادي310
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الحياة

رسل نجم عبد جابر311
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الحياة

سارة محمد حسين حسن312
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الحياة

صفا خالد عزيز فاضل313
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الحياة

هجران محمد عبيد ذويب314
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الحياة

سكينه حسين علي حسين315
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الحياة

هناء صاحب جواد مطرود316
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الحياة

افراح جاسم فنيخ باقر317
علوم \قسم علوم الحياة\كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

النفقة الخاصة\ماجستير\الحياة

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

318

تبارك مهدي عبدالعزيز 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةمهدي

---النفقة الخاصة\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةاالء حسين هادي محمود319

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 28صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---النفقة الخاصة\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةامنة عبد االمير عبيد صدام320

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةفرح باسم محي هادي321
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةاطياف طالب كريم علي322

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةبهاء علوان عوده عناد323
تعويض 

متضررين
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

---النفقة الخاصة\ماجستير\التربية الفنية\كلية التربيـة\جامعة الكوفةخديجه خليل ابراهيم درو324

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةزهراء سالم خليل فليح325
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةسجى محسن عباس علي326
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةرنا غالب خشيف جار هللا327

امتيازات\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةهناء هاشم عمران ابراهيم328
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةنوزت حسن علي حسن329

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةعامر سامي وحيد راضي330

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةدعاء صغير علوان جبار331

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 29صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةفرقان محمد عباس كاظم332
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علوم الحاسوب\كلية التربيـة\جامعة الكوفةابتسام حسون علي حسين333
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةكوثر كريم عبد علي جريط334
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةحسام مالك كريم عبد علي335
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةرونق حسين جحيل نفاش336
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةصفاء عبد هللا عيدان حسن337
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةرفل ضياء نعمة خضير338

339

احمد سعيد عبدهللا عبد 
---القبول العام\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةالواحد

دعم - مرشح خارج الخطة 
مقبولمالكات طبية

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةاحمد قاسم حسن عبد340

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةجعفر نجاح حسن نعمه341
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةرغداء صاحب هادي هاتف342

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةامير طالب عبد زيد كاظم343

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةمروه صباح سلمان احمد344

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 30صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةهديل فاضل فرهود حسين345

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةامير عقيل فليح حسن346
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

---النفقة الخاصة\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةمهند محمد علي كاظم جون347

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

348

زينب عبدالكاظم طوير 
امتيازات\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةحمادي

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\العلوم في التمريض\كلية التمريض\جامعة الكوفةحسنين رحيم دهام طو كان349
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

350

نجوان عبدالرضا قاسم 
عبدهللا

ثروة \قسم االنتاج الحيواني\كلية الزراعة\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\حيوانية

شهد عماد محمد علي تقي351
ثروة \قسم االنتاج الحيواني\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\حيوانية
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

مرتضى حيدر مهدي عبيد352
ثروة \قسم االنتاج الحيواني\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\حيوانية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

353

امير فالح كاظم عبد 
الحسين

ثروة \قسم االنتاج الحيواني\كلية الزراعة\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\حيوانية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مروه حازم محمد عبيد354
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\وهندسة الحدائق

355

بسام شهيد محمود عبد 
الرضا

البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة
امتيازات\دكتوراه\وهندسة الحدائق

تعويض 
متضررين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 31صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

هناء جواد كاظم عبد356
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\وهندسة الحدائق
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

اسراء فارس يوسف صادق357
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وهندسة الحدائق

ياسر محسن حسين علي358
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وهندسة الحدائق

احمد ناظم عبد حسن359
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وهندسة الحدائق

محمد نجم عبد هللا علي360
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\وهندسة الحدائق
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

بشير حاجم مهدي علوان361
البستنة \قسم البستنة وهندسة الحدائق\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\وهندسة الحدائق
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

دعاء محمد وحيد عالوي362
علوم التربة \قسم التربة والمياه\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\والمياه

363

زهراء محمد عبد الحمزة 
حسون

علوم التربة \قسم التربة والمياه\كلية الزراعة\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\والمياه

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ياسين هاتف حتوت سلمان364
علوم التربة \قسم التربة والمياه\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\والمياه

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

نورس سعد عبد جاسم365
علوم \قسم علوم االغذية\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االغذية

هاجر كريم زاير عبد هللا366
علوم \قسم علوم االغذية\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\االغذية

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

مقبولمرشح خارج الخطةالخاصة

58 من 32صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

حيدر محمد طاهر جعفر367
علوم \قسم علوم االغذية\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\االغذية

فالح هادي جابر جاسب368
علوم \قسم علوم االغذية\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االغذية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

369

شهد محمد حسن حاجم 
سلطان

علوم \قسم علوم االغذية\كلية الزراعة\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\االغذية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\وقاية النبات\قسم وقاية النبات\كلية الزراعة\جامعة الكوفةاحمد شهاب احمد فارس370

371

نيران موسى جواد عبد 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\وقاية النبات\قسم وقاية النبات\كلية الزراعة\جامعة الكوفةالحسين

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\وقاية النبات\قسم وقاية النبات\كلية الزراعة\جامعة الكوفةمصطفى طه خضير دانه372

373

عماد حمزه عبد موسى 
امتيازات\ماجستير\وقاية النبات\قسم وقاية النبات\كلية الزراعة\جامعة الكوفةحسين

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\وقاية النبات\قسم وقاية النبات\كلية الزراعة\جامعة الكوفةحسين صالح سوادي جبر374
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةزينه ماجد عبد علي صالح375
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةرقيه عالء عبد الزهره عبد376

377

ايالف رياض محمد حسين 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةصاحب

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةاسراء حسن خضير عباس378

58 من 33صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

امتيازات\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةزينة سالم رحيم فرج379
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةكرار محمد حسن جاسم380

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةلبنى سامي علي عبد المجيد381

---القبول العام\دكتوراه\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةريم علي شاكر هادي382

دعم - مرشح خارج الخطة 
مقبولمالكات طبية

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةصفا عماد جواد سكر383
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةمنتظر نعمان جاسم محمد384
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةكرار حسن علي حسن385

386

عبير طارق مهدي عبد 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةالحسين

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةايناس فاضل عطية حسين387
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةوليد خالد رحمن كريم388
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةوالء عبود كريم حسن389
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةصفاء رضا مهدي علي390

391

غدير محمدحسن احمد 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةحسون

392

نورهان صباح عبد الحافظ 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةمحمد

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةعال صادق حسن موسى393

394

مختار عبد الستار شنين 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةعلوة

58 من 34صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---القبول العام\ماجستير\علوم الصيدلة\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةمنتظر جواد كاظم عطية395

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولدعم مالكات طبية- ثاني 

396

زينب كفاح عباس عبد 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\كيمياء صيدالنية\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةالهادي

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\كيمياء صيدالنية\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةعلي جعين صكر حسن397

---النفقة الخاصة\ماجستير\كيمياء صيدالنية\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةريام سعد عبد الرحيم حسين398

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\كيمياء صيدالنية\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةاحمد حسن حسين كريم399

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\احياء مجهرية\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةسارة حيدر جبار حمود400

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\احياء مجهرية\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةقيصر هادي عباس دموع401
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةنور عبدالسالم مجباس احمد402

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

403

امير عبد الحسين عبد 
---القبول العام\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةالعباس عبد االمير

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةحيدر حسن خضير عمران404

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\االدوية والسموم\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةاسراء سعيد رضا نعيس405

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

406

عباس عبد اليمه حمزه 
---القبول العام\ماجستير\امراض الحيوان\كلية الطب البيطري\جامعة الكوفةمهدي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 35صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

اسماء مرتضى محمد دوس407
االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الطبية

408

عماد تحسين محمد عبد 
الرضا

االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الطبية

شهاب محمود محمد عبيبيد409
االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الطبية

محمد كريم جاسم محمد410
االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الطبية

امير محمد كاظم عبد زيد411
االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الطبية

حنين جاسم مجلي عبود412
االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الطبية

داخل ابراهيم صاحب جبر413
االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الطبية

414

عاتكه احمد عبدالرزاق 
حمود

االحياء المجهرية \فرع االحياء المجهرية\كـلية الطب\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\الطبية

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\فرع االدوية والعالجيات\كـلية الطب\جامعة الكوفةزهراء سليم منجي مهدي415
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\فرع االدوية والعالجيات\كـلية الطب\جامعة الكوفةرسل علي كاظم سلمان416

---القبول العام\دكتوراه\علم االمراض\فرع االمراض\كـلية الطب\جامعة الكوفةبهاءالدين حسان عبود جبار417

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علم االمراض\فرع االمراض\كـلية الطب\جامعة الكوفةزينب عباس عبد عباس418

---النفقة الخاصة\ماجستير\علم االمراض\فرع االمراض\كـلية الطب\جامعة الكوفةساره عبدهللا عباس مزهر419

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 36صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

420

علي عبد الكريم جليل 
ابراهيم

علم االجنة \فرع الجراحة البولية\كـلية الطب\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\السريري

حيدر رافع جفالوي عبود421
علم االجنة \فرع الجراحة البولية\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\السريري

افراح حسن جدوع محمد422
دبلوم \الجراحة العامة\فرع الجراحة عامة\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\عال

423

مصطفى بيرول عبدالعزيز 
خضر

دبلوم \الجراحة العامة\فرع الجراحة عامة\كـلية الطب\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\عال

ليلى مهدي صاحب احمد424
دبلوم \الجراحة العامة\فرع الجراحة عامة\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\عال

425

الخنساء صباح ابراهيم 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفسلجة الطبية\فرع الفسلجة\كـلية الطب\جامعة الكوفةعباس

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفسلجة الطبية\فرع الفسلجة\كـلية الطب\جامعة الكوفةمروى عباس وناس مهدي426
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفسلجة الطبية\فرع الفسلجة\كـلية الطب\جامعة الكوفةديمة ضياء عزيز محمد427
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفسلجة الطبية\فرع الفسلجة\كـلية الطب\جامعة الكوفةالهام حسين منهل موسى428

---النفقة الخاصة\ماجستير\فرع الكيمياء الحياتية\كـلية الطب\جامعة الكوفةلمى سجاد حسن محمود429

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

تقى عايد عبد هللا كاظم430
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\والتوليد

هدى عالء عباس صالح431
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دبلوم عال\والتوليد

تيسير علي طعمه عبد432
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\والتوليد

58 من 37صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

منى محمد رزوقي محسن433
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دبلوم عال\والتوليد

ساره نعيم دريول رداد434
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\والتوليد

زمرد هادي عباس جاسم435
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\والتوليد

سيماء سعد يونس محمد436
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\دبلوم عال\والتوليد

رقية محمد عبيس جسام437
دبلوم \طب االطفال\فرع طب االطفال\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\عال

حيدر عبدالسالم محمد حسن438
دبلوم \طب االطفال\فرع طب االطفال\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\عال

زهراء عدنان حسن كاظم439
دبلوم \طب االطفال\فرع طب االطفال\كـلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\عال
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةحوراء صالح حسن محمد440
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةحسين علي حبيب شالل441
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةايالف هاشم نيشان خليفه442
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةزهراء كريم حسين موسى443
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةمروان عباس فاضل حسين444
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةابراهيم عدنان جميل خلف445

446

عمار علي عبد االخوة 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةحسن

58 من 38صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

امتيازات\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةحوراء راشد حمدان مشعل447
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةحوراء عوده محمد حمود448

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةعباس هادي عبهول عباس449
تعويض 

متضررين
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علوم سياسية\كلية العلوم السياسية\جامعة الكوفةمحسن محمد حمزه عسل450
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحسنين فالح حسن جاسم451

452

هبة ابراهيم عبد الحسين 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمليوخ

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحمزه جاسم رشم عطيه453

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمقداد عبد االله طاهر محمد454

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحمد رياض محمد سعدون455
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةبتول محمد جبار منصور456
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةبنين عالوي خضر جالب457
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةايه عمار كاظم محمد سعيد458

---القبول العام\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةزينب علي غريب خليل459

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةزينب سالم علوان حسين460

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

امتيازات\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعبد هللا حسن كاظم راضي461
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهاجر سعود راضي صبيح462

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\البيئة\قسم البيئة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهبه محمود شاكر خضير463

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةغدير محمد حسين علي464
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةزينب حسن درويش بنوان465
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعلي كريم جاسم محمد466

467

حيدر مصطفى عبد 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةالصاحب هاشم

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحمود شاكر جبار جاسم468

469

فدك منصور عبد الرضا 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحسين

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعلي عزيز رسول عباس470
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعباس كاظم صالح محمد471

---القبول العام\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةاسراء علي عبودي نعمه472

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

473

اشجان ابراهيم محيسن 
---القبول العام\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةنعيمه

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهديل عبدالمطلب كاظم لفته474

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---النفقة الخاصة\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةضحى محمد كاظم عبد475

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

476

سليم فليح عبد الحسين 
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\قسم التحليالت المرضية\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةجريان

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهاشم يوسف يعكوب محسن477
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةياسر مرتضى مجيد سعيد478

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةامجد حسين علي حسن479

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

480

عبدالكريم علي ناصر 
سجين سياسيامتيازات\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحسين

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

481

احمد هاني عبد الرزاق 
---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمال هللا

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةامجد كاظم هاشم حسون482

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

483

مها عبد الصاحب رضا 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحمد جعفر

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةوسام سميج كردي هادود484
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعلي عطيه عبد عبود485

486

غفران عبدعمران 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعبدالرضا محمد

487

حوراء محمد صادق 
---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحميدي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 41صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---القبول العام\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةنور مصطفى كمال محسن488

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحمد عالء كاظم محمد489
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةنصير علي بدر مهدي490
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

491

محمدرضا عبود منشد 
امتيازات\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةراضي

ذوي شهداء 
الحشد

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

492

امير عبد الرزاق عبد 
---النفقة الخاصة\دكتوراه\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةالجليل عيسى

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

493

منصور كريم عبد علي 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةجريط

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحمد كاظم طالب حمود494

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةباسم فيصل محمدعلي جواد495
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةوسام حسن علي حسن496

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةشهاب احمد شهاب نغيمش497

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةاسراء جعفر كاظم نعمة498

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةزهراء كاظم عبيد غيدان499

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 42صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهيفاء رسول سالم عبيدي500

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحسن محمد مرهون حمزة501

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

502

زينب عبد الحسين جبار 
---القبول العام\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحمد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحيدر صالح مهدي حسن503

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةسفانه وليد جبر عبد الحمزه504
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةطارق زاير رسن فرج505
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\الكيمياء\قسم الكيمياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةبتول مزهر ناصر شذر506
ذوي شهداء 

الحشد
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

ندى اياد محمد علي كريم507
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المجهرية

حسين عبود حسن عبيد508
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\المجهرية

509

بنين عبد الحسين رشيد 
كاظم

االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المجهرية

كحالء محمد عباس جعفر510
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\المجهرية

58 من 43صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

عالء محمد حسين جواد511
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\المجهرية

صابرين غازي غزال علي512
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\المجهرية

فراس محمد حسين فليح513
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\المجهرية

شريف صالح مهدي شريف514
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\المجهرية
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

ساره عبد محمد كاظم515
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\المجهرية
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

علي حسين حمود جواد516
االحياء \قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\المجهرية
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةدعاء عامر كاظم محمد517

518

اسراء مهدي عبد الهادي 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعطيه

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةاالء عبد كاظم جباب519

520

نور ابراهيم عبد الزهرة 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةابراهيم

---النفقة الخاصة\دكتوراه\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةصبا ابراهيم صالح مهدي521

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

522

شروق مجيد محمد سعيد 
---النفقة الخاصة\دكتوراه\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحسن

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةنرجس حسن احمد كاظم523

58 من 44صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

524

ضمياء كاظم سرحان 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعليوي

---القبول العام\ماجستير\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحوراء محسن رضا محمد525

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\علم الحيوان\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةصبا حيدر نوري حميد526

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

527

زهراء حمودي حسين 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعباس

528

ذو الفقار يعقوب يوسف 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهاشم

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةثائر صادق باقر حسين529

530

محمود مصطفى رحيم 
---النفقة الخاصة\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةكاظم

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمصطفى منذر حاكم فتنان531

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

532

رسل عبد المهدي فيصل 
---النفقة الخاصة\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمهدي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علم النبات\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةاحمد علي حسين مطشر533
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

امتيازات\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةضحى علي حسن مراد534
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعطاء كامل عبادي عباس535
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةهبه تكليف مجيد حسان536

58 من 45صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

537

وجدان عبد االمير فيحان 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعزوز

538

فاطمه رضاوي عبد الكاظم 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةمحسن

---النفقة الخاصة\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةحسين علي كاظم مطلب539

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\دكتوراه\علوم الحياة\قسم علوم الحياة\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةظافر رحمان عبد حسن540

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةاحمد حسين كاظم عزيز541
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةرحاب حسين جبار ابراهيم542

543

فاضل عبد العظيم فاضل 
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةميرزه

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةمحمد رعد صدام شبيب544

545

مصطفى جبار زغير 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةعالوي

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةهبة عبد الهادي هاشم رشيد546

547

محمد مهدي كمال محمد 
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةسلطان

مرشح تدوير بين فئات 
مقبولالشهداء

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةحيدر رسول عباس علي548

58 من 46صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

امتيازات\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةنبا عباس شعالن ظاهر549
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

مقبولمرشح خارج الخطةسجين سياسيامتيازات\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةعادل حمزه علي حسن550

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةسرى حيدر عبد حسن551

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةعرفات جاسم محمد سعدون552

النفقة الخاصة\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةعلي طعمه عاجل رهيف553

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

مقبولمرشح خارج الخطةالخاصة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةدعاء صاحب محمود حسين554

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

555

سهاد حسين عبد الرضا 
محيسن

علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الشريف

556

محمد حسن محمد علي 
كاظم سدخان

علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\الشريف

حسين لهمود جاسم مريد557
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\الشريف
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

زينب محمد كاظم نوري558
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الشريف

فاطمة ناظم معتوق عراك559
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\دكتوراه\الشريف

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 47صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

محمد مطشر حمزة عبود560
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\الشريف

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

زينب طاهر عيسى والي561
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\الشريف
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

562

عقيل عبد العظيم هادي 
عبد علي

علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة
سجين سياسيامتيازات\دكتوراه\الشريف

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

عبد علي كاظم دعير عطية563
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الشريف

رقية حيدر طاهر مسلم564
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الشريف

زينب جاسم عبد االمير عبد565
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الشريف

حسين حسن كتاب خظر566
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الشريف

احمد محسن علي موسى567
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الشريف

زهراء ماجد وحيد مطلب568
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\الشريف

حظهن حاشي ظاهر عنين569
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\الشريف
تعويض 

مقبولمرشح خارج الخطةمتضررين

58 من 48صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

امير حيدر ناجي عبود570
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\الشريف

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

مقبولمرشح خارج الخطةالخاصة

هدى هيثم شاكر دخان571
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الشريف

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

هيام مهدي صالح مهدي572
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الشريف

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مجيد هاتف صكبان حسون573
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الشريف
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

زهراء صاحب حسين على574
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الشريف
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

زينب رؤوف سالم عباس575
علوم القران والحديث \قسم علوم القران\كلية الفقه\جامعة الكوفة

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\الشريف
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

كوثر ظاهر كاظم صياح576
القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الخاص

اسالم حيدر حمزه شناوي577
القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الخاص

578

اقبال عبدالخضر سيان 
حسين

القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الخاص

زهراء عزيز عبدهللا علوان579
القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الخاص

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

580

ضرغام ليث عبد الزهره 
حسن

القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\الخاص

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

58 من 49صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

هدى يوسف ناجي حمدي581
القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الخاص
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

عذراء هاتف محسن بتور582
القانون \قسم القانون الخاص\كلية القانون\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\الخاص
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةعدنان حسين محمد ساير583

امتيازات\دكتوراه\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةعلي صالح وهاب جواد584
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

585

زهراء عزت عبدالكريم 
امتيازات\دكتوراه\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةفليح

تعويض 
متضررين

مرشح تدوير بين فئات 
مقبولالشهداء

---النفقة الخاصة\دكتوراه\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةعلي عدنان عبس حسين586

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةحيدر حامد شرف حمادي587

---النفقة الخاصة\ماجستير\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةوئام مهدي صالح مهدي588

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امتيازات\ماجستير\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةاالء علي عبدهللا خضير589
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

النفقة الخاصة\ماجستير\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةزهراء عقيل محسن حسون590

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

591

افراح عبيد عبد االمير 
امتيازات\ماجستير\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةخشان

تعويض 
متضررين

مرشح تدوير بين فئات 
مقبولالشهداء

58 من 50صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\القانون العام\قسم القانون العام\كلية القانون\جامعة الكوفةمحمد جمعه جواد طاهر592
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

حسن عالوي عبد كاظم593
هندسة \قسم االلكترونيك واالتصاالت\كلية الهندسة\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الكترونيك واتصاالت

594

مرتضى عباس عمران 
عباس

هندسة \قسم االلكترونيك واالتصاالت\كلية الهندسة\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\الكترونيك واتصاالت

ضرغام عيسى كاظم جواد595
هندسة \قسم االلكترونيك واالتصاالت\كلية الهندسة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكترونيك واتصاالت

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

امير توفيق علي حسن596
هندسة \قسم االلكترونيك واالتصاالت\كلية الهندسة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\الكترونيك واتصاالت

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةمهند عالء حميد محمد597
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةاالء ياسر عكار جاسم598

599

محمد ريزان عبدالعزيز 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةنورمحمد

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةزينب قحطان حسن سعيد600
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةهبه معين عباس حبيب601
مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةاسماء فاروق سلمان كشيل602
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةزينب ظافر جابر عيسى603

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةهدى باسم كتاب كاظم604
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

605

هبة عبد الحسن جواد 
النفقة الخاصة\ماجستير\انشاءات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةعبدالكاظم

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

الخاصة
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

58 من 51صفحة 



جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\جيوتكنيك\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةنبا احمد علي حسين606
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\جيوتكنيك\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةعمار فاضل عباس محمد607
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\جيوتكنيك\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةخلود ثابت فرهود ناجي608

---النفقة الخاصة\ماجستير\جيوتكنيك\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةفارس عبد حسن ياسر609

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

610

سهير عبد زيد محمد 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دبلوم عال\طرق ومطارات\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةابراهيم

611

نصير عبدالحسين عبدهللا 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةناجي

612

محمد عبدالكاظم حميد 
مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةسعدون

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةاسراء محسن تركي بحر613

النفقة الخاصة\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةشيماء نعمة هادي جواد614

ذوي االعاقة 
واالحتياجات 

مقبولمرشح خارج الخطةالخاصة

سجين سياسيامتيازات\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةيوسف هادي تقي غفور615
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةاسماء مايح شبيب هدهود616

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةتمارى سمير حاكم هويدي617
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةزينب علي حسين جمعة618

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

619

عمار عبد الزهره شعالن 
---النفقة الخاصة\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةصدام

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةسعديه مهدي محمد حسن620
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

امتيازات\ماجستير\طرق ونقل\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةعال غالب نعمه كاظم621
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\قدرة\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةانور حمودي شهيد حمزة622

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\قدرة\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةمحمد هادي حميد حسين623

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---القبول العام\ماجستير\قدرة\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةحنان سالم هادي حبيب624

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\قدرة\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةكرار حيدر علي طالب625

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\قدرة\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةرعد حمزة عبد حسون626

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

627

ضي عبد الحسن جواد عبد 
---النفقة الخاصة\ماجستير\قدرة\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةالكاظم

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

628

منذر عبد الزهره دوخي 
---القبول العام\ماجستير\ميكانيك تطبيقي\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةدريع

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

629

اباء محمد حسين حمادة 
---القبول العام\ماجستير\ميكانيك تطبيقي\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةمرتضى

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةرغده حمدان جياد رسن630

631

زينب جياد عباس عبد 
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةالهادي

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةدعاء منذر صادق محمد632

مقبولمرشح خارج الخطةذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةكرار علي يحيى حسين633

---القبول العام\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةمرتضى صاحب جبار علي634

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةمينا خليل تويك بردان635

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

636

زهراء عباس سوادي عبد 
---القبول العام\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةعلي

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

637

سارة عماد عبد الرحيم 
---النفقة الخاصة\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةسعيد

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

---النفقة الخاصة\ماجستير\هندسة مواد\قسم هندسة المواد\كلية الهندسة\جامعة الكوفةبشار محمد ناجى منسى638

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

عباس فاضل مهدي سعد639
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دكتوراه\علوم الحاسوب\الحاسوب

عال نجاح كاظم كريم640
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\دكتوراه\علوم الحاسوب\الحاسوب
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

محمد حسين احمد سلمان641
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\دكتوراه\علوم الحاسوب\الحاسوب

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

نبراس هادي جواد حبيب642
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\علوم الحاسوب\الحاسوب
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

احمد سعود كتاب عطية643
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\دكتوراه\علوم الحاسوب\الحاسوب
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

عتاب مندل عطية جاسم644
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

امتيازات\دكتوراه\علوم الحاسوب\الحاسوب
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

علياء عالء حسين عيسى645
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الحاسوب\الحاسوب

دعاء جبار علي راشد646
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\علوم الحاسوب\الحاسوب

647

همسه حسين عبد الساده 
حسين

قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة
مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\علوم الحاسوب\الحاسوب

648

عمار محمد مهدي محي 
الدين جواد

قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة
ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علوم الحاسوب\الحاسوب

مرشح خارج الخطة فرز 
مقبولثاني

اسراء محمد راهي مجيد649
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\علوم الحاسوب\الحاسوب
مرشح تدوير بين فئات 

مقبولالشهداء

هاشم علي هاشم حسن650
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

امتيازات\ماجستير\علوم الحاسوب\الحاسوب
تعويض 

متضررين
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني

سالم بالش محمد عبد651
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\دبلوم عال\رياضيات\الرياضيات
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

652

محمد عطيه عبد االمام 
شبير

قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\دبلوم عال\رياضيات\الرياضيات

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

653

عالء رحيم عبدالحسين 
عزيز

قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\دبلوم عال\رياضيات\الرياضيات

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

علي عادل شاكر ابراهيم654
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\رياضيات\الرياضيات

محمد جبار عبيد حمزة655
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---القبول العام\ماجستير\رياضيات\الرياضيات

االء فالح مهدي اسماعيل656
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

مقبولمرشح حسب الخطة---النفقة الخاصة\ماجستير\رياضيات\الرياضيات

657

ماجده تركي عبد الساده 
عبد هللا

قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\رياضيات\الرياضيات

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

658

حوراء صاحب ابوحمد 
خلف

قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة
---النفقة الخاصة\ماجستير\رياضيات\الرياضيات

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

علي صحن عذاب حذيه659
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\رياضيات\الرياضيات

مرشح حسب الخطة فرز 
مقبولثاني

مصطفى باهر سلمان كشيل660
قسم \كلية علوم الحاسوب والرياضيات\جامعة الكوفة

ذوي الشهداءامتيازات\ماجستير\رياضيات\الرياضيات
مرشح خارج الخطة فرز 

مقبولثاني
مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\ماجستير\جيوتكنيك\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةحسن فالح مهدي661
مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\ماجستير\جيوتكنيك\قسم المدني\كلية الهندسة\جامعة الكوفةاكرم عزالدين كريم662

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\ماجستير\ميكانيك تطبيقي\قسم الميكانيك\كلية الهندسة\جامعة الكوفةزهير فرحان أبو الحوس663
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

مائده بهلول كتاب664
قسم \كلية اإلدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\ماجستير\االقتصاد\االقتصاد

عدنان شاكر عبد الباقر665
تقييم المشاريع \قسم االقتصاد\كلية اإلدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\ماجستير\ودراسات الجدوى

وسام دلي وادي مهنا666
قسم العلوم المالية \كلية اإلدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\دبلوم عالي\ادارة المصارف\والمصرفية

افاق فائق هادي محيل667
قسم التربية البدنية وعلومو \كلية التربية للبنات\جامعة الكوفة

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---القبول العام\ماجستير\التربية الرياضية\الرياضة

سحر علي حسين إسماعيل668
دبلوم \الجراحة العامة\فرع الجراحة العامة\كلية الطب\جامعة الكوفة

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\عالي

مقبولالتنافسي الثاني-مرشح---النفقة الخاصة\ماجستير\الفقه واصوله\قسم الفقه واصوله\كلية الفقه\جامعة الكوفةليث حمزه بطاخ سهم669

محمود-عبدالكريم-ميسون670
علوم التربة \قسم التربة والمياه\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\والمياه

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2021

كريم-محمد-باسم671
علوم \قسم علوم االغذية\كلية الزراعة\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\ماجستير\االغذية

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2022

---النفقة الخاصة\ماجستير\كيمياء صيدالنية\كلية الصيدلة\جامعة الكوفةناجي-مهدي-اسراء672

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2023
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جامعة الكوفة
شعبة القبول واالستحداث/ كلية الدراسات العليا

 بحسب منظومة التقديم والقبول االلكترونية2022-2021نتائج القبول النهائي في الدراسات العليا 

الموقفالفئةقناة القبولمكان التقديماالسمت
الموقف 
النهائي

فاخر-ناصر-زينه673
النسائية \فرع النسائية والتوليد\كـلية الطب\جامعة الكوفة

---النفقة الخاصة\دبلوم عال\والتوليد

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2024

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةموسى-ناظم-التفات674

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2025

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةيوسف-عبدالحميد-مقداد675

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2026

---النفقة الخاصة\ماجستير\الفيزياء\قسم الفيزياء\كلية الـعلوم\جامعة الكوفةعبد-عبدالهادي-اسد676

إضافة -التنافسي الثاني-مرشح
مقاعد خارج الخطة بحسب كتاب 

 في 4900الوزارة 
مقبول15/7/2027
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