
 

 

الماجستير في حقوق االنسان  / اسماء الطلبة الناجحين في االمتحان التنافسي للدراسات العليا 

 5102-5102والحريات العامة للعام الدراسي 

 اسم الطالب ت

 اجود ابراهيم كريم 0

 احمد صادق جعفر 5

 ايالف واثق ابراهيم 3

 حوراء هاشم طالب 4

 حيدر ثامر حومد 2

 تركي زهراء سلمان 2

 زهراء علي حيدر 7

 سارة عبدالكريم محمد 8

 سامي حسين جواد 9

 سجى ثاني حسين 01

 سعدي حميد حسين 00

 سمير فهمي ناصر 05

 ضياء فتاح عبد 03

 عبدالسالم مجيد طاهر 04

 عذراء احمد حميد 02

 عالء ظاهر نصيف 02

 علي ابراهيم جبر 07

 كمال صبار بريسم 08

 داودمروة حسين  09

 مصطفى سعيد عبدالرضا 51

 مصطفى عبدالمنعم ياسين 50

 مظفر مخيبر مظفر 55

 نوار حامد محمد 53

 نور صباح ياسر 54

 هالة علي هالل 52

 هاني حسين جواد 52

 هدى عدنان صالح 57

 ياسمين زكي طه 58

 

 

 

 



 -:على الطلبة الناجحين ضرورة مراعاة االتي 

من اعالن النتائج مستصحبين معهم المستمسكات  ساعة  ( 54)خالل مراجعة الكلية _ اوال 

 -:التالية 

 ( 5102اصدار عام ) وثيقة أو تاييد تخرج حديث  -0

 .هوية االحوال المدنية  -5

 .شهادة الجنسية العراقية  -3

 .عدم ممانعة للطلبة الموظفين  -4

ما يثبت انه من السجناء السياسيين أو من ذوي الشهداء للمتقدمين على  تاييد -2

 .هذه القنوات 

 (.5)صور حديثة عدد  -2

ويكتب عليه اسم الطالب ( كارتوني ) وضع المستمسكات الواردة اعاله في فايل  -7

 .والقناة التي قدم من خاللها 

 

جحين تقديم االعتراض الى الكلية يحق للطلبة الذين لم تظهر اسمائهم ضمن الطلبة النا –ثانيا 

 .على ان يستصحبوا المستمسكات اعاله ايضا (  51/8/5102-08)خالل الفترة 

على الطلبة الناجحين متابعة موقع رئاسة الجامعة وبشكل مستمر لمعرفة التوقيتات  –ثالثا 

 .التي ستضعها الجامعة الختبارات الحاسوب واللغة االنكليزية 

االلكترونية التي قدمها في  بياناتهابعاد المتقدمين الناجحين اذا ثبت عدم تطابق سيتم  –رابعاً 

الورقية التي سيقدمها بعد اعالن نتائج القبول  البياناتنظام التقديم للدراسات العليا مع 

الخلفية , الحالة الوظيفية , العمر , المعدل  , ل في القبول مثوخاصة البيانات التي تؤثر 

 ر شهادة الخدمة الوظيفية بعد اخ, لعلمية ا

 


