
 إعالن

 

ريخ توااأللتزام بال يرجى من طلبة الدراسات العليا مرحلة البحث )دكتوراه ,ماجستير(

وموعد دفع  األطروحةتاريخ انتهاء المدة األصغرية وتاريخ تسليم  )المدونة أدناه 

( الدراسات العليالطلبة  األقساط األخيرة   

اريخ * وفي حالة تقديم طلب تمديد فترة البحث يجب ان يقدم الطلب قبل شهرين من ت

  انتهاء المدة األصغرية للدراسة.  

موعد دفع  أسم الطالب ت
 األخيرة األقساط

 تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة ( للقسم  تاريخ المباشرة المرحلة

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
 النفقة الخاصة علي شريف رافع فرح -1

21/8/2015، 

21/8/2016 

 21/10/2016 21/10/2013 دكتوراه

 النفقة الخاصة ميساء عبد علي خضر -2

82/9/5201  
82/11/2013 دكتوراه  82/11/5201  

 قبول عام حمود داود اياد حيدر -3

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 حسن اكرم شيماء -4
 شهاب

 قبول عام

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 عطية الخالق عبد بيداء -5
 عباس

 قبول عام

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 القادر عبد ضياء عبير -6
 هللا عبد

 قبول عام

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 قبول عام مهدي لفته مجيد منى -7

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 غنداوي وطن اخالص -8
 ناجض

 قبول عام

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 كاظم سالم مصطفى -9
 محمود

 قبول عام

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

 قبول عام دعبول حمود نعيم دالل -10

21/8/2015 

 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

شهداء ضحايا  علي حسون كاظم رجاء -11

 ارهاب

21/8/2015 

21/10/2013 دكتوراه  21/10/2016 

أنوار عباس حطاب  -12

 ساهي 

 النفقة الخاصة

28/9/2015، 

28/9/2016 

 28/11/2016 28/11/2013 دكتوراه

 القناة العامة رشا صبحي علي حسين  -13

2/11/2015 

    

 دكتوراه
2 /1/2014 2 /1/2017 



 إعالن

 

 

 ت

موعد دفع  أسم الطالب
 األخيرة األقساط

 تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة ( للقسم  تاريخ المباشرة المرحلة

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
 محمد علي مهند -1

 عيسى جواد

 النفقة الخاصة

21/8/2015 

ماجستير 

 عام
21/10/2013 21/10/2015 

الخاصةالنفقة  مي صبري محمد -2  

21/8/2015  

ماجستير 

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 النفقة الخاصة فيصل هادي فيصل -3

21/8/2015  

ماجستير 

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 النفقة الخاصة اثير متعب عباس  -4

21/8/2015  

ماجستير 

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 النفقة الخاصة ياسر علي ياسر -5

21/8/2015  

ماجستير 

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 النفقة الخاصة ايمن بشار جاسم -6

21/8/2015  

ماجستير 

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

سيف بشار نعمة  -7
 عبد الرسول

ماجستير  قبول عام

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 حسين علي أسيل -8
 عبود

ماجستير  قبول عام

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 عبد حميد علي -9
 عباس الحكيم

ماجستير  قبول عام

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 جبر الستار عبد تانية -10
 حسان

ماجستير  قبول عام

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 شهاب احمد مروه -11
 حسن

ماجستير  قبول عام

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

بشرى جبار عبد  -12
 الكريم

ماجستير    قبول عام        

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

 محمد محسن مضر -13
 حسين

شهداء ضحايا 

 إرهاب

ماجستير 

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

رنا محمد حسن  -14
 زكي

ماجستير  شهداء مؤسسة

 عام
21/10/2013  21/10/2015 

عبد هللا باسم خضير  -15
 علي

 النفقة الخاصة

 

ماجستير 

 عام
28/11/2013 28/11/2015 

 

 

 

 

 



 إعالن

 
 

 

 ت

موعد دفع  أسم الطالب
 األقساط
 األخيرة

تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة (  تاريخ المباشرة المرحلة

 للقسم 

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
 النفقة الخاصة علي عباس حسين ندى -1

21/8/2015 

ماجستير 

 برامجيات النظم
21/10/2013 21/10/2015 

 باني جاسم صابرين -2
 جبر

ماجستير  قبول عام

 برامجيات النظم
21/10/2013  21/10/2015 

ماجستير  القناة العامة سرا حميد مهدي علوان -3

 برامجيات النظم
2 /1/2014  2 /1/6201  

 محمد محمود رند -4
 ياسين

ماجستير  قبول عام

 برامجيات النظم
21/10/2013  21/10/2015 

 مهاوي نتيشة دعاء -5
 زويد

ماجستير  قبول عام

النظم برامجيات  
21/10/2013  21/10/2015 

رسل نعمة عباس  -6
 خضير

 النفقة الخاصة

28/9/2015 

ماجستير 

 برامجيات النظم
28/11/2013 28/11/2015 

 الغفور عبد عادل هدى -7
 بكر

ماجستير  قبول عام

 برامجيات النظم
21/10/2013  21/10/2015 

 

 

 ت

موعد دفع  أسم الطالب
 األقساط
 األخيرة

تاريخ تسليم )األطروحة، الرسالة (  تاريخ المباشرة المرحلة

 للقسم 

 " تاريخ انتهاء المدة األصغرية "
 ابراهيم مجيد ريم -1

 محمود
 النفقة الخاصة

21/8/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

21/10/2013 21/10/2015 

 صاحب علي عبد ليث -2
 حمد

نظم  ماجستير قبول عام
 معلومات

21/10/2013  21/10/2015 

 حميد لطيف خلدون -3
 علي

نظم  ماجستير قبول عام
 معلومات

21/10/2013  21/10/2015 

 فرحان حسين بتول -4
 علي

نظم  ماجستير قبول عام
 معلومات

21/10/2013  21/10/2015 

 الحميد عبد زهراء -5
 جواد محمد

نظم  ماجستير قبول عام
 معلومات

21/10/2013  21/10/2015 

ياسر عامر جميل  -6

 حسون

نظم  ماجستير شهداء مؤسسة
 معلومات

21/10/2013  21/10/2015 

 النفقة الخاصة هند حميد عبد محمد -7

28/9/2015 

نظم  ماجستير
 معلومات

28/11/2013 28/11/2015 

 

 

 


