اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
اﳌركزالوط الر ادي لبحوث
السرطان

رئاسة ا امعة

الش ادة

القناة

2020-2019

اﻻسم

البورد

العام

أ س خ ي فاضل عون

الدكتوراه

العام

باسم محمد خشمان حمادي

طﺐ /احياء مج ر ة

80.032

الدبلوم العا

العام

ز ﺐ عبد ا الق جواد اظم

علوم /علوم حاسبات

49.152

الدكتوراه

العام

حيدرجاسم حميد م دي

تمر ض /تمر ض البالغ ن

77.186

عمر ع طﻼل عباس

ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

83.188

اﳌاجست

العام

اسراء محمد عبد القادر محمد

يصية

ندسة /العمارة

72.021

76.176

سيف سعد خليل ابرا يم

لغات /لغة ان ل ية -لغة

73.535

مصطفى عدنان اشم ص ي

ادارة و اقتصاد /احصاء

54.346

ا اب محمد فرحان شراد

ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

سرى اديﺐ حميد عبد

قانون /قانون دو

67.972

ندسة /مدنية

57.553

شيماء صﻼح احمد عا

اداب /اثارقديم

82.416

شيماء محمود اظم محمدع

اداب /اجتماع -ان و ولو

63.828

فاطمة جاسم عبيد ناصر

اداب /فلسفة

60.056

مازن سلمان عناد حسن

قانون /قانون عام

70.625

ذوي الش داء
عد عام 2003

عادل حس ن جودة مطرود

اداب /لغة ان ل ية -لغة

80.495

اﳌاجست

العام

عذراء عادل نصيف جاسم

اداب /لغة ان ل ية -لغة

59.701

الدبلوم العا
اﳌعادل للدكتوراه

العام

اث باسم كنعان ز ي

محاسبة لف وادار ة

54.233

الدكتوراه

العام

الز راء صباح عبد ا سن محمود

مروة م ي دشرصو

لية اﻻدارة واﻻقتصاد

التخصص
طﺐ /اشعة

ذوي اﻻحتياجات
ا اصة
ذوي الش داء
عد عام 2003

لية اﻻداب

درجة اﳌفاضلة

الدكتوراه

العام

بتول عطية خلف يجل

ادارة و اقتصاد /ادارة
اعمال
ادارة و اقتصاد /ادارة
اعمال

81.18

69.863
79.695

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية اﻻدارة واﻻقتصاد

الش ادة

القناة

2020-2019
التخصص

اﻻسم

درجة اﳌفاضلة

تمام سلمان خضرعبد الرزاق

ادارة و اقتصاد /ادارة
اعمال
ادارة و اقتصاد /ادارة
اعمال
ادارة و اقتصاد /ادارة
اعمال

حكيم حمود فليح عودة

ادارة و اقتصاد /محاسبة

93.288

ش باء حازم حميد ع

ادارة و اقتصاد /ادارة عامة

65.873

عﻼء الدين برع جواد اظم

ادارة و اقتصاد /ادارة عامة

81.021

مر م عبد ا بار ع

علوم /علوم حاسبات

63.925

مصطفى حميد كزارﻻزم

ادارة و اقتصاد /اقتصاد
ادارة و اقتصاد /ادارة عامة

82.103
83.504

شرى ص يح اظم عبد ﷲ

الدكتوراه

العام

اﳌاجست

العام

مر م فخرالدين محمود مراد

الدكتوراه

العام

وسام نجيﺐ أصليوه حيدو

ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

لية ال بية ابن رشد للعلوم
اﻻ سانية

اﳌاجست

العام

روناك غازي محمد عبد ا س ن

تر ية /لغة كردية -لغة

92.243

مروه احمد شاكر غض ﺐ

تر ية /لغة عر ية -ادب

89.752

لية ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

الدكتوراه

العام

اﳌاجست

العام

جاسم حس ن زناد خنجر

لية اﻻعﻼم

بيد ء خضر نام عقوب
وليد ق

عبد اللطيف اسماعيل

مآب فت حمزة جابر
مصطفى عبد اﻻم حس ن مطر
سرى عبدا س ن فرج حس ن

ذوي الش داء
عد عام 2003

ما رعامرجبار اظم
ميثم عبد الواحد گبيان ص

لية ال بية البدنية وعلوم
الر اضة للبنات

الدكتوراه

العام

س خالد جاسم محمد

ال بية البدنية وعلوم
الر اضة
ال بية البدنية وعلوم
الر اضة
ندسة /ندسة معلومات-
الشب ات وتقنيات اﻻن ن ت
ال بية البدنية وعلوم
الر اضة
اداب /لغة ان ل ية -لغة
ال بية البدنية وعلوم
الر اضة
ال بية البدنية وعلوم
الر اضة
ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

75.55
76.018
64.621

61.09

83.451
73.916
67.278
79.865
50.03
58.404
43.023
63.46

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية ال بية البدنية وعلوم
الر اضة للبنات
لية ال بية للبنات

الش ادة

القناة

2020-2019

اﻻسم

التخصص

اﳌاجست

العام

مر م عبد ا بارخض عباس

ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

78.247

الدكتوراه

العام

اسراء عامرمحمود عيدان

اداب /لغة ان ل ية -لغة

70.158

أنفال عصام اسماعيل عبد
ا ميد

تر ية /لغة عر ية -لغة

79.654

ايناس جعفرجواد عبد الصاحﺐ

تر ية /لغة ان ل ية -ادب

78.606

تر ية /علوم قرآن

83.146

ن اس محمود عبد الرزاق عبد
الو اب

تر ية /علوم قرآن

80.757

شوان السﻼم ع مخلف جاسم

علوم /علوم حاسبات

74.546

ايمان حسن محمد ع

علوم /ر اضيات

65.257

دى محمد محسن داود
ذوي الش داء
عد عام 2003

لية ال بية للعلوم الصرفة -
ابن ال يثم

الدكتوراه

العام

اﳌاجست

العام

عذراء ع سلمان مشكور

ذوي اﻻحتياجات
ا اصة

رنا ادي سعيد نزال

علوم /علوم حياة -علم
ا يوان
علوم /ف ياء -تحسس نا ي
ومعا ة صور ة
علوم /علوم حياة -علم
ا يوان

العام

اسم ان قاسم محمد م دي

تمر ض /تمر ض اﻻطفال

أسيل غازي محمود محمد ع

علوم /علوم حاسبات

رنا حنان خض عباس

لية التمر ض

الدكتوراه

ايمان عبد الز رة ع

جابر

مسرة عبدﷲ نجم مو

لية الزراعة

درجة اﳌفاضلة

ذوي الش داء
عد عام 2003

بان حس ن حميدي عسكر

اﳌاجست

العام

احمد قيصرجاسم جواد

تمر ض /تمر ض ال
النفسية والعقلية

90.748
87.42
56.386
80.96
76.064

ة

تمر ض /تمر ض البالغ ن
علوم /علوم حياة -علم
ا يوان
تمر ض /تمر ض ال ة
النفسية والعقلية

73.561
75.361
73.768
81.442

سوزان ع عبد ا سن نايف

تمر ض /تمر ض اﻻطفال

89.238

الدبلوم العا
اﳌعادل للدكتوراه

العام

احمد عبيد جاسم حس ن

محاسبة لف وادار ة

55.598

الدكتوراه

العام

إسراء رفعت خ ي عبدالرحمن

زراعة /ال س نة و ندسة
ا دائق

73.599

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية الزراعة

الش ادة
الدكتوراه

القناة
العام

2020-2019

اﻻسم

التخصص
زراعة /ال س نة و ندسة
ا دائق
زراعة /انتاج حيوا ي-
مج ات

رشا رعد محمد يوسف
ز ﺐ عادل م دي سعيد
سيف محمد تقي ع

ع

شيماء سامي داود سلمان

زراعة /م ائن زراعية

83.641

ع وا مو ز ون

زراعة /علوم اﻻغذية

69.273

عمرصادق حميد نصيف

الطﺐ البيطري/
عامة بيطر ة

محمد صب خطاب عمر

زراعة /علوم اﻻغذية

57.44

محمد فياض نايف مطر

علوم /كيمياء ف ياو ة

80.184

ع

دى فاروق عباس ع

اﳌاجست

ذوي الش داء
عد عام 2003
ذوي ش داء
ا شد الشع
لية الصيدلة

البورد

العام

الدكتوراه

العام

78.591

زراعة /وقاية نبات -حشرات

الة عبد ا ميد مو

العام

75.358

71.425

ميادة طارق علوان حس ن

ذوي الش داء
عد عام 2003
ذوي الش داء
قبل عام 2003

درجة اﳌفاضلة

ة

زراعة /ال س نة و ندسة
ا دائق
زراعة /انتاج حيوا ي-
دواجن

75.509

87.151
79.57

زراعة /علوم اﻻغذية

81.87

عزالدين اظم حمود حسون

زراعة /علوم اﻻغذية

61.702

سيف احمد روضان ع

زراعة /م ائن زراعية

85.142

اسراء ج داغر عبد

زراعة /وقاية نبات -حشرات

62.208

ز نة محمد سرحان محمد

زراعة /وقاية نبات -امراض
نبات

50.231

غر د ابرا يم ع محمد

زراعة /علوم اﻻغذية

38.463

وجدان طالﺐ اظم جواد

زراعة /علوم ال بة واﳌوارد
اﳌائية

34.193

صيدلة /صيدلة سر ر ة

71.935

حيدريح منصور محمد

صيدلة /صيدﻻنيات

81.715

خالد عبد ا س ن عبد اﻻم اظم

صيدلة /كيمياء سر ر ة

72.365

به ز ي حمودي

ر

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية الصيدلة

لية الطﺐ

الش ادة

القناة

2020-2019

اﻻسم

التخصص

ز نة منذراحمد ف

طﺐ /علم اﻻدو ة
)فارماكولو (

82.319

سارة ستارجبار ع

صيدلة /كيمياء صيدﻻنية

80.023

سامرعماد محمد جميل

صيدلة /صيدلة سر ر ة

85.853

عبد ا فيظ حميد عبدالو اب
عبدالرزاق

صيدلة /كيمياء صيدﻻنية

69.191

عمرصائﺐ صا عباس

صيدلة /صيدﻻنيات

83.759

ذوي الش داء
قبل عام 2003

ع جبارعبد ا س ن ع

صيدلة /ادو ة وسموم

82.937

اﳌاجست

العام

اما ي شاكر ادي صا

صيدلة /صيدﻻنيات

67.607

مر م رشيد عبد رؤوف

صيدلة /ادو ة وسموم

89.223

م س عبد الرضا عبود ع

صيدلة /العقاق والنباتات
الطبية

البورد

العام

اوراس مطيع عبد اللطيف عبيد

طﺐ /باط  -جلدية

59.628

ز نة صفاء الدين عبد اﳌ دي
علوان

طﺐ /علم اﻻمراض -امراض
الدم

68.489

اﳌاجست

العام

الدبلوم العا

العام

الدكتوراه

العام

الدكتوراه

العام

عبدﷲ أحمد محمد أحمد
ع صفاء عبد ا بار عبد الرضا

طﺐ /طﺐ باط  -عام

61.851

اسراء ابرا يم عبدالعباس ابرا يم

علوم /علوم حاسبات

84.805

احمد محمد م دي عباس
محمد توفيق و يﺐ ش اب
احمد عمان عواد محمود
سامر عصام ص يح دا س
صﻼح م دي صا م دي

يصية

76.28

طﺐ /اشعة

ام عباس رحمة ﷲ عباس
لية الطﺐ البيطري

درجة اﳌفاضلة

ادارة و اقتصاد /ادارة
صناعية
الطﺐ البيطري /امراض
مش كة
ندسة ور اثية وتقنيات
احيائية
الطﺐ البيطري /طﺐ باط
وقا ي
الطﺐ البيطري /امراض
حيوان
الطﺐ البيطري /توليد
بيطري

53.965

72.92
56.812
49.663
81.953
75.736
76.948

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية الطﺐ البيطري

الش ادة
الدكتوراه

القناة
العام

2020-2019
التخصص

اﻻسم
مياده منذرمجيد حس ن
نصرطارق محمد حمزة
ن ابرا يم محمد عباس

ذوي الش داء
عد عام 2003
ذوي الش داء
قبل عام 2003

لية العلوم

اﳌاجست

العام

الدبلوم العا

العام

الدبلوم العا
اﳌعادل للدكتوراه

ذوي الش داء
عد عام 2003
ذوي الش داء
قبل عام 2003

الدكتوراه

العام

انتصارحس ن ما

ادي

ازد ار محمد محل ع
اسامه محمد ابرا يم محيميد

علوم /ف ياء ل ر وجز ية
الطﺐ البيطري /احياء
مج ر ة
الطﺐ البيطري /ال شر ح
واﻻ ة
الطﺐ البيطري /ة
عامة بيطر ة
الطﺐ البيطري /ة
عامة بيطر ة
الطﺐ البيطري /احياء
مج ر ة

درجة اﳌفاضلة
74.865
83.971
63.672
74.623
75.551
78.734

ش ين عبداﳌنعم سعيد توفيق

اداب /لغة ان ل ية -ترجمة

59.494

نور محمود ع محارب

الطﺐ البيطري /جراحة
بيطر ة

70.847

به امل عباس سميك

علوم /علوم حاسبات

52.605

م ند محمد دوحان حمد

محاسبة لف وادار ة

59.686

ز راء عبد ا ليل ابرا يم محمود

محاسبة لف وادار ة

34.91

اسراء يثم عبداللطيف عمر

علوم /علوم حاسبات

67.542

انتصارفرعون احمد حس ن

علوم /علوم حياة -احياء
مج ر ة

82.785

بﻼل سعدون حميد مجيد

علوم /علوم حاسبات

60.352

حسناء فيصل محمد حس ن صادق

علوم /ر اضيات

65.734

حيدررضا حس ن باقر

علوم /الفلك والفضاء

81.236

رواء عباس محمد ابرا يم

علوم /كيمياء ف ياو ة

70.098

ز د اشم جابرم دي
ز ﺐ زامل خلف اظم
ز ﺐ عامرصﻼل حسن

ندسة /معلومات
واتصاﻻت
علوم /علوم حياة -احياء
مج ر ة
علوم /كيمياء عضو ة

74.199
88.299
83.643

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية العلوم

الش ادة
الدكتوراه

القناة
العام

2020-2019

اﻻسم
ز ﺐ م ي دحام سالم

علوم /كيمياء حياتية

73.305

غيث ادي ج اد مجباس

علوم /ف ياء بﻼزما

78.766

فاطمة عامرحسن حمد
لباب اطع ع مطلك
ﳌياء عبد الرضا فاضل لفته

77.082
82.654

مروة شاكرمحمود طه

علوم /تقنيات احيائية

م سم قاسم كيطان عنفوص

علوم /ف ياء -تحسس نا ي
ومعا ة صور ة

71.826

ند فاضل عبدﷲ حمد
امجد تر ي عطيه عواد

علوم /علوم حياة -ب ئة
علوم /علم اﻻرض -موارد
مائية
علوم /علوم حياة -علم
ا يوان

59.77
74.464
68.039

رشا خضرحس ن شنان

علوم /كيمياء ﻻعضو ة

79.493

محمد جابر لفتة راشد

علوم /علوم حياة

77.791

علوم /علوم حاسبات

52.149

ذوي الش داء
قبل عام 2003

ايمان احمد محمدع
محمدحس ن

علوم /علم اﻻرض -موارد
مائية

57.824

العام

سرمد حميد محل ش اب

علوم /علوم جو

51.045

عب نزارعبدا ميد اسماعيل

علوم /ف ياء -تحسس نا ي
ومعا ة صور ة

62.284

فاتن اظم ناصرحس ن

علوم /علوم حاسبات

70.113

فاطمه حسن فاضل عباس

علوم /علوم حاسبات

67.647

لينه جعفرسلطان سلمان

علوم /علوم حياة -ب ئة

67.804

مراد محمد اظم جواد

علوم /ف ياء بﻼزما

89.377

دى مصطفى رضا مرت

اﳌاجست

علوم /ف ياء الل ر
والك رو صر ات
علوم /علوم حياة -علم
النبات
علوم /علوم حياة -علم
ا يوان

71.266

78.191

ند جبارعبدالرحمن اكرم

ذوي الش داء
عد عام 2003

التخصص

درجة اﳌفاضلة

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل

الش ادة

القناة

2020-2019
التخصص

اﻻسم

لية العلوم

اﳌاجست

العام

لية العلوم اﻻسﻼمية

الدبلوم العا

ذوي الش داء
عد عام 2003

شروق دع كر م سلمان

الدكتوراه

العام

إب ال نافع سلمان جاسم

درجة اﳌفاضلة

مر م ماجد ش اب احمد

علوم /ف ياء بﻼزما

65.595

مصطفى عبد ا س ن اظم
ضيدان

علوم /علوم حاسبات

65.129

اوس محمود عبدﷲ محمد
ايمن صارم شكيﺐ شر ف

ادارة و اقتصاد /احصاء
تطبيقي
علوم اسﻼمية /لغة عر ية-
لغة
ندسة /ك ر ائية -سيطرة
وحاسبات
ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

54.48
80.492
80.391
74.88

ز راء حاتم عبد ال اظم سند

قانون /قانون عام

75.183

شيماء داود لطيف جاسم

علوم اسﻼمية /شر عة -فقه

63.753

كفاح ع عثمان سلطان

اداب /فلسفة

72.014

ذوي اﻻحتياجات
ا اصة

عمارفيصل اظم خسار

علوم اسﻼمية /لغة عر ية-
لغة

80.727

لية العلوم السياسية

الدكتوراه

العام

س حسن شر ان جابر

علوم سياسية /فكرسيا

56.359

لية العلوم للبنات

الدكتوراه

العام

محمد حس ن ع أحمد
مقدام جابر أحمد رجﺐ

48.077

ش ين عودة دخيل عبد

علوم /ر اضيات

78.514

م خلف ضمد ف د

علوم /علوم حاسبات

70.508

علوم /ر اضيات

75.017

غم مو

عمه كر م

ن حسن حرب سلمان

لية الفنون ا ميلة

علوم سياسية /نﻈم
سياسية
علوم سياسية /حكومات
محلية

71.678

ذوي الش داء
عد عام 2003

محمد عيال زاع عباس

اﳌاجست

العام

ز راء ادي ﻼل عباس

الدكتوراه

العام

صادق اظم عبد ع جابر

علوم /ف ياء ل ر وجز ية
علوم /ف ياء -تحسس نا ي
ومعا ة صور ة
علوم /علوم ا ياة -تقانة
احيائية
فنون /س نما وتلفز ون-
تلفز ون

76.53
61.169
85.457
60.559

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل

الش ادة

القناة

2020-2019
التخصص

اﻻسم

درجة اﳌفاضلة

لية الفنون ا ميلة

الدكتوراه

ذوي الش داء
عد عام 2003

اخﻼص عبد ا ميد محمد حس ن

ال بية البدنية وعلوم
الر اضة

58.35

لية القانون

اﳌاجست

العام

احمد عامر عبد اﻻم محمد تقي

قانون /قانون خاص

80.068

ز نه محمد ج مطلك

قانون /قانون دو

72.549

لية اللغات

الدكتوراه

العام

ام ه حس ن علﺐ شب ﺐ

اداب /لغة ان ل ية -لغة

62.848

ايمان مطشرعاجل عكموش

لغات /لغة فارسية -لغة

72.028

شارمعارج مزعل طوفان

اداب /لغة ان ل ية -ترجمة

سعاد عبد الز رة نجم عبد

لغات /لغة فارسية -لغة

78.234

اداب /لغة ان ل ية -ادب

71.473

ذوي الش داء
عد عام 2003

غازي فيصل جليل محمد

لغات /لغة فارسية -لغة

61.742

اﳌاجست

العام

اب ال منعم حميد محمدع

ندسة /الك ونيك
واتصاﻻت

71.685

سامان عدنان ذياب محل

علوم /علوم حاسبات

66.938

سرور احمد عبود محمد

لغات /لغة اسبانية -لغة

86.703

الدكتوراه

العام

دى رحيم حس ن ع

لية ال ندسة

اسامة صاحﺐ صا

ادي

60.93

ندسة /نفﻂ

77.961

اسراء مبدر عيدان ع

ندسة /مدنية -ا شاءات

83.601

اكرام فرعون احمد حس ن

ندسة /مدنية -مواد البناء

82.098

أﻻء حسن عمة حس ن

ندسة /اﳌوارد اﳌائية

76.677

أنفال مؤ د معيوف محمد

ندسة /العمارة

80.688

شارعادل اسطيفان عبد اﻻحد
حسن ن عباس حسن حس ن
حس ن خلف جب سليم

ندسة /ك ر ائية-
اﻻلك ونيك واﻻتصاﻻت
ندسة /كيمياو ة
ندسة /مي انيكية -موا ع
وحرار ات

72.171
79.284
82.789

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل
لية ال ندسة

الش ادة

القناة

الدكتوراه

العام

اﳌاجست

العام

2020-2019
التخصص

اﻻسم
رنا محمد ام ن عبد اللطيف
فاروق عبد الغفور خليل رديف

لية ال ندسة ا وارزمي

الدكتوراه

لية طﺐ اﻻسنان

الدكتوراه

العام

فرح عماد عمت سعيد
ايمان جمعة يو س ﻻ

ندسة /بي ية

43.321

ندسة /مي انيكية-
مي انيك تطبيقي

70.688

محمد رحمن فا طﻼك

ندسة /مساحة

88.815

رغد اد محمد عبد الرحمن

ندسة /بي ية

س

مجيد محمد حسن

بة محمد فاضل خليفة

49.81

ندسة /الك ونيك
واتصاﻻت

54.042

علوم /علوم حاسبات

63.527

ندسة /حاسبات

81.87

ز ﺐ جليل رحيم شر ان

طﺐ اﻻسنان /امراض
وجراحة ماحول اﻻسنان

84.952

ز ﺐ غالﺐ عليوي حسن

صيدلة /ادو ة وسموم

86.893

ل ع شعﻼن ايدام
نادية محمد اظم حافظ

اﳌاجست

72.987

ندسة /بي ية

ز د قاسم جعفرتقي
العام

ل ر -ال ندسة اﻻلك ونية

72.024

75.308

حس ن عبد الو اب عبد الرضا
عبد ﷲ

ذوي الش داء
عد عام 2003

ندسة /مدنية -تر ة واسس

درجة اﳌفاضلة

طﺐ اﻻسنان /معا ة
اسنان
طﺐ اﻻسنان /امراض
وجراحة ماحول اﻻسنان

87.012
77.883

وعود ماجد عبد مو

علوم /علوم حاسبات

79.689

ذوي الش داء
عد عام 2003

ز ﺐ ع سلمان زاير

علوم /كيمياء حياتية

77.903

العام

انور حميد حس ن احمد
عباس س يل عباس غزال
عزه وﻻء الدين خ ي سعيد
نور سامي عﻼوي اظم

ندسة /مدنية
طﺐ اﻻسنان /امراض
وجراحة ماحول اﻻسنان
طﺐ اﻻسنان /معا ة
اسنان
طﺐ اﻻسنان /امراض الفم

81.663
73.837
80.57
77.086

اسماء مرش اﻻجازات الدراسية للعام الدرا
ال شكيل

الش ادة

القناة

2020-2019

اﻻسم

لية طﺐ اﻻسنان

اﳌاجست

ذوي الش داء
عد عام 2003

لية طﺐ الكندي

البورد

العام

اﳌاجست

العام

اﳌاجست

ذوي ش داء
ا شد الشع

سيف ناصرجبارحمود

اﳌاجست

اﻻء وائل عزت رفعت

طﺐ /احياء مج ر ة

37.707

عماد بندرعطوان شنا

قانون /قانون عام

54.384

ز راء ر افد حسن عبود

طﺐ /علم اﻻمراض -سيج
مر

57.294

سارة رحيم محسن اسماعيل

طﺐ /باط  -جلدية

58.291

سيف الدين عادل امل حس ن
ش رزاد يح كر دي جﻼب
سمة م ي اظم ع
ر ان ز دان خلف سعد
مركز البحوث ال بو ة
والنفسية
مركزالتخطيﻂ ا ضري
واﻻقلي

مركز الدراسات
اﻻس اتيجية والدولية
مركزبحوث السوق وحماية
اﳌس لك
مركزبحوث ومتحف التار خ
الطبي

مع د الل ر للدراسات العليا

مع د ال ندسة الور اثية
والتقنيات اﻻحيائية

التخصص

درجة اﳌفاضلة

طﺐ /ا راحة -جراحة
العﻈام والكسور
طﺐ /شر ح واجنة -شر ح
واجنة سر ري
علوم /علوم حياة -علم
ا يوان
طﺐ /الفس ة -فس ة
قلﺐ واوعية دمو ة
تر ية /ارشاد نف توجيه
تر وي

49.948
54.656
54.794
43.936
53.942

العام

ﳌى صبارزامل زغ

علوم /علوم حاسبات

65.84

ذوي الش داء
عد عام 2003

حن ن سالم حس ن مخلف

ادارة و اقتصاد /ادارة
صناعية

63.006

اﳌاجست

العام

محمد عبد الكر م عمه سلمان

ادارة و اقتصاد /احصاء

62.773

اﳌاجست

ذوي الش داء
عد عام 2003

ايناس نجم عبدﷲ عبد

زراعة /علوم اﻻغذية

49.108

الدكتوراه

العام

س اد ياس ن جاسم حمادي

علوم /علوم حياة

72.907

اﳌاجست

العام

علوم /علوم حياة -علم
ا يوان

69.294

الدبلوم العا

ذوي الش داء
عد عام 2003

باسمة محمد ع حس ن محمد
ع

ل ر الطﺐ

55.465

الدكتوراه

العام

داود عبيد الطيفي سلمان

ل ر ال ندسة اﳌي انيكية

82.188

اﳌاجست

العام

حن ن قاسم مرزة عبد ا يد

ل ر -ال ندسة اﻻلك ونية

65.854

اﳌاجست

العام

حسام محمد سلمان ع

قانون /قانون دو

73.496

به محمد ج اد عبيد

