
شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ن احمد داود 59.739ادارة واقتصاد/ ادارة اعمالالعاماملاجستا حس
ادي لبحوث  املركز الوط الر

السرطان

راء عدنان غضبان سلمان ةالعاماملاجستز ر 57.1طب/ احياء مج
ادي لبحوث  املركز الوط الر

السرطان

دان فارس 33.188ادارة واقتصاد/ احصاءالعاماملاجستعدي عبيد ز
د العا للدراسات  املع

ية واملالية اس ا

ديب عباس حمادي املاجستدى 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
32.462ادارة واقتصاد/ احصاء

د العا للدراسات  املع

ية واملالية اس ا

62.262ادارة واقتصاد/ محاسبةالعاماملاجستبة محمود محمد سعيد علوان
د العا للدراسات  املع

ية واملالية اس ا

دان خلف العامالدبلوم العاداليا حسن ز
ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال- 

اتي تخطيط اس
امعة40.094 رئاسة ا

ش محمود ناصر م  امعة51.89علوم/ علوم حاسباتالعامالدبلوم العامر رئاسة ا

شل حسن ن شن امعة50.566ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامالدكتوراهعقيل حس رئاسة ا

دي نالعامالدكتوراهحيدر جاسم حميد م ض بالغ ض/ تمر امعة61.138تمر رئاسة ا

امعة59.014فنون / تصميم داخالعامالدكتوراهشيماء سامي احمد جمعة رئاسة ا

نالدكتوراهعمان عطية ج خالوي  ناء السياسي يال امعة48.469قانون / جنا رئاسة ا

املاجستمحمد ع محمد رضا
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
امعة37.742ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال رئاسة ا

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

عبد اللطيف مشتاق عبد اللطيف 

سالم
املاجست

عد  داء  ذوي الش

عام 2003
اضة ية بدنية وعلوم الر امعة45.5تر رئاسة ا

اظم ن جواد  س املاجستخمائل عبد ا
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
اضة ية بدنية وعلوم الر امعة39.387تر رئاسة ا

م احمد امعة49.881علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستنادي صباح عبد الكر رئاسة ا

ن دي حس املاجستنور صباح م
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
امعة46.31علوم/ علوم حاسبات رئاسة ا

ن راء حميد رسول حس امعة44.604علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستز رئاسة ا

امعة43.828علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستمنال داود جاسم محمد رئاسة ا

واش عبد اظم  املاجستايناس 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
امعة63.673فنون / تصميم داخ رئاسة ا

س ع فض املاجستدانيه خم
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية امعة32.335ندسة/ بي رئاسة ا

اظم محمدع ولوالعامالدكتوراهشيماء محمود  و لية االداب47.88اداب/ اجتماع- ان

د جياد ضاري عبد الدكتوراهغر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية االداب50.946اداب/ فلسفة

ش ر و درو دية طا لية االداب44.143اداب/ فلسفةالعامالدكتوراهم

ية- ادبالعاماملاجستزمن عبد العباس حسن ع لية االداب52.604اداب/ لغة عر
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ادي بصل لية االدارة واالقتصاد51.739ادارة واقتصاد/ احصاءالعامالدكتوراهسوسن قاسم 

يجل لية االدارة واالقتصاد68.092ادارة واقتصاد/ ادارة اعمالالعامالدكتوراهبتول عطية خلف 

سن محمود راء صباح عبد ا لية االدارة واالقتصاد58.454ادارة واقتصاد/ ادارة اعمالالعامالدكتوراهالز

لية االدارة واالقتصاد60.23ادارة واقتصاد/ ادارة عامةالعامالدكتوراهتمام سلمان خضر عبد الرزاق

اطع ثجيل ن  س لية االدارة واالقتصاد51.596ادارة واقتصاد/ ادارة عامةالعامالدكتوراهافتخار عبد ا

باء حازم حميد ع لية االدارة واالقتصاد48.982ادارة واقتصاد/ ادارة عامةالعامالدكتوراهش

لية االدارة واالقتصاد44.81ادارة واقتصاد/ اقتصادالعامالدكتوراهمصطفى حميد كزار الزم

طر اب مس خو اب و لية االدارة واالقتصاد57.075ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامالدكتوراهر

شول  لية االدارة واالقتصاد51.746ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامالدكتوراهمحمد حيدر محمد ش

اضةالعامالدكتوراهذكرى خالد محمد احمد ية بدنية وعلوم الر لية االدارة واالقتصاد50.191تر

بار ع  م عبدا لية االدارة واالقتصاد52.133علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهمر

ن هللا ع حس ب خ املاجستز
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية االدارة واالقتصاد50.943ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

افةالعاماملاجستصفاء حوار معيوف عناد لية االعالم60.888اعالم/ 

دي ادي م 36.619اداب/ علم النفسالعامالدكتوراهالطاف عبد الرزاق 
بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

ي محمدع الدكتوراهتماره عادل م
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية ل س لغة ان ية/ طرائق تدر 54.306تر

بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

ن س ية/ لغة كردية- لغةالعامالدكتوراهفيصل غازي محمد عبد ا 51.739تر
بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

دي ية- لغةالعاماملاجستاسامة قاسم محمد م ل 38.84اداب/ لغة ان
بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

ن س س لغة كرديةالعاماملاجستروناك غازي محمد عبد ا ية/ طرائق تدر 77.285تر
بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

اد كمال جميل اس  ية- ادبالعاماملاجستن ل ية/ لغة ان 56.198تر
بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

ية- لغةالعاماملاجستاحمد جبار ع الزم ل 50.679لغات/ لغة ان
بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال

55.975اداب/ مكتباتالعامالدكتوراهبان أوميد رشيد فرج
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

اضةالعامالدكتوراهايالف احمد محمد ع الشمري  ية بدنية وعلوم الر 75.054تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

اضةالعامالدكتوراهحيدر طالب جاسم محمد ية بدنية وعلوم الر 61.049تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

اضةالعامالدكتوراهصقر غ ارحيم مخيلف ية بدنية وعلوم الر 60.272تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

اضةالعامالدكتوراهفرح عصام عبد االم احمد ية بدنية وعلوم الر 60.125تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

الق  اد عبدالواحد عبدا

يد عبدا
اضةالعامالدكتوراه ية بدنية وعلوم الر 56.308تر

بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

ر محمد حسن محمد حمد اضةالعامالدكتوراهزا ية بدنية وعلوم الر 46.278تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

ن 73.097علوم سياسية/ نظم سياسيةالعامالدكتوراهاسامة عبدع خلف حس
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

ادي اشم  س ثائر  اضةالعاماملاجستم ية بدنية وعلوم الر 67.067تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

اضةالعاماملاجستعبدهللا غازي حمدان عباس ية بدنية وعلوم الر 62.666تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

اظم ر عامر جبار  املاجستما
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
اضة ية بدنية وعلوم الر 42.525تر

بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

ن س ن خض عبدا اضةالعاماملاجستياسر حس ية بدنية وعلوم الر 39.074تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

ن ن فرج حس س ية- ادبالعاماملاجستسرى عبدا ل ية/ لغة ان 31.803تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر

اضةالعامالدكتوراهرغداء فؤاد محمد حسون  ية بدنية وعلوم الر 57.064تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة للبنات الر

ش حمزه عبدالرزاق اضةالعاماملاجستغفران  ية بدنية وعلوم الر 72.163تر
بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة للبنات الر

اظم ن عبيد  بية للبنات72.688اداب/ اجتماع- خدمة اجتماعيةالعامالدكتوراهوديان ياس لية ال
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ه مشه ود جبار عب بية للبنات69.877اداب/ اجتماع- خدمة اجتماعيةالعامالدكتوراهع لية ال

يم ادي خليل ابرا ية- لغةالعامالدكتوراهدى  ل بية للبنات66.319اداب/ لغة ان لية ال

عمه سلمان م  ية- لغةالعامالدكتوراهبه كر ل بية للبنات48.653اداب/ لغة ان لية ال

اتف م حمد  ج كر خ اسالميالعامالدكتوراهار ية/ تار بية للبنات59.163تر لية ال

نة داود سالم محمد الدكتوراهز
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
خ اسالمي ية/ تار بية للبنات56.183تر لية ال

اب جبار ص عايد ية/ جغرافيةالعامالدكتوراهر بية للبنات66.173تر لية ال

ية/ جغرافيةالعامالدكتوراهدنيا وحيد عبد االم غزال بية للبنات61.605تر لية ال

ن ةالعامالدكتوراهناء ثامر منصور حس شر ية/ جغرافية  بية للبنات48.533تر لية ال

شام عبود داود ية/ علوم القرآنالعامالدكتوراهنور  بية للبنات63.389تر لية ال

العامالدكتوراهمي ع عباس ع
ة ونفسية- علم  و ية/ علوم تر تر

بوي  النفس ال
بية للبنات70.095 لية ال

دي شاكر ق محمد م يةالعامالدكتوراهاست ية/ فلسفة تر بية للبنات55.201تر لية ال

سن ية- ادبالعامالدكتوراهعلية مس رسن مح ية/ لغة عر بية للبنات67.663تر لية ال
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ية- لغةالعامالدكتوراهبيداء محمد حامد صا ية/ لغة عر بية للبنات56.472تر لية ال

ن اسماعيل شكيلية- نحتالعامالدكتوراهعاتكة عبد الستار شن بية للبنات54.231فنون / فنون  لية ال

املاجسترشا فرحان لعي 
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
بية للبنات23.924ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال لية ال

ي دحام سالم ية/ اقتصاد مالعاماملاجستفاطمه م بية للبنات54.831تر لية ال

ية/ جغرافيةالعاماملاجستانتصار جبار دحام حسن بية للبنات63.901تر لية ال

املاجستأسيل سالم يوسف غياض
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية/ جغرافية بية للبنات57.522تر لية ال

س يح فت فاروق يو ية- لغةالعاماملاجستم ل ية/ لغة ان بية للبنات57.016تر لية ال

دائقالعاماملاجستايناس مالك صفاء عناد ندسة ا نة و س بية للبنات43.732زراعة/  لية ال

بية للبنات53.307علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستفرح رافد سلمان مجيد لية ال

دي صا سلمان اضياتالعامالدكتوراهعثمان م ية/ ر 62.665تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

اضياتالعامالدكتوراهايمان حسن محمد ع ية/ ر 53.606تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

اضياتالعامالدكتوراهبان حسن مجيد م الدين س الر ية/ طرائق تدر 60.27تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ةالعامالدكتوراهسيف ع حكيم جاسم و ة- ادارة تر و ية/ علوم تر 58.801تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

سون كمال جالل رشيد العامالدكتوراهم
ة- منا وطرائق  و ية/ علوم تر تر

س تدر
42.444

بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ار ب حامد سلمان  ية/ علوم حياةالعامالدكتوراهز 72.534تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ية/ علوم حياةالعامالدكتوراهفاطمه ع غانم ج 64.909تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ند محمود اغا حسن ية/ علوم حياةالعامالدكتوراهم 63.634تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ياءالعامالدكتوراهمحمد حامد مصطفى عبد الرزاق ية/ ف 63.465تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ياءالعامالدكتوراهبة ممتاز ع مجيد ية/ ف 58.871تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

اظم ياءالعامالدكتوراهرحاب نصر فاضل  ية/ ف 58.851تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

دي صا اضياتالعاماملاجستامنه مقداد م ية/ ر 73.379تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ن عبد ع جاسم ية/ علوم حياةالعاماملاجستعمار حس 76.325تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ور  ياءالعاماملاجستعذراء ع سلمان مش ية/ ف 71.808تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

ية- لغةالعاماملاجستبيداء فالح ع عباس ل ية/ لغة ان 36.518تر
بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

وش اشم طر املاجستعقيل جبار 
ذوي االحتياجات 

اصة ا
اضيات تطبيقية 24.876علوم/ ر

بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال

م عبد الصمد ن كر ض اطفالالعامالدكتوراهسمر حس ض/ تمر ض46.927تمر لية التمر

اض عصام الزم نالعامالدكتوراهصفد ر ض بالغ ض/ تمر ض57.879تمر لية التمر

ن م عبد ع حس الدكتوراهحوراء كر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ة مجتمع ض/  ض52.191تمر لية التمر

اب أحمد رشيد ض67.762علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهأحمد ش لية التمر

ن حسن ع جاسم ةالعامالدكتوراهياسم ر ض70.093علوم/ علوم حياة- احياء مج لية التمر

ن س ض اطفالالعاماملاجستمروه صا مسلم عبد ا ض/ تمر ض62.786تمر لية التمر

ن ع عبد االم راء حس نالعاماملاجستز ض بالغ ض/ تمر ض64.208تمر لية التمر

ة نفسيةالعاماملاجستوعود عادي حسن ذعار ض/  ض63.999تمر لية التمر

س ندسة الزراعية55.016ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامالدبلوم العااروى مظفر خليل جرج لية علوم ال

راء ع محمد ع ندسة الزراعية60.856زراعة/ اقتصاد زراالعامالدكتوراهز لية علوم ال

ف عثمان عبدالرزاق ي- دواجنالعامالدكتوراهس طر ندسة الزراعية61.338زراعة/ انتاج حيوا لية علوم ال
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ي- دواجنالعامالدكتوراهأحمد جاسم شاكر عبد ع ندسة الزراعية51.184زراعة/ انتاج حيوا لية علوم ال

دي سعيد ب عادل م اتالعامالدكتوراهز ي- مج ندسة الزراعية62.793زراعة/ انتاج حيوا لية علوم ال

ن ن ام ن عبد السالم حس اتالعامالدكتوراهياس ي- مج ندسة الزراعية61.122زراعة/ انتاج حيوا لية علوم ال

اتالعامالدكتوراهايناس رشيد عباس محمود ي- مج ندسة الزراعية51.445زراعة/ انتاج حيوا لية علوم ال

م سامي الياس يوسف دائقالعامالدكتوراهمر ندسة ا نة و س ندسة الزراعية70.117زراعة/  لية علوم ال

دائقالعامالدكتوراهرواء غالب مجيد صادق ندسة ا نة و س ندسة الزراعية66.661زراعة/  لية علوم ال

دائقالعامالدكتوراهنورا ج جاسم عيادة ندسة ا نة و س ندسة الزراعية66.412زراعة/  لية علوم ال

اشم عبد الرزاق عمر دائقالعامالدكتوراهاحمد  ندسة ا نة و س ندسة الزراعية63.946زراعة/  لية علوم ال

ون  ندسة الزراعية51.983زراعة/ علوم اغذيةالعامالدكتوراهع وا مو ز لية علوم ال

دي سلمان الدكتوراهغم صالح م
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ندسة الزراعية47.473زراعة/ علوم اغذية لية علوم ال

يم بة واملوارد املائيةالعامالدكتوراهفراس وعد هللا احمد ابرا ندسة الزراعية70.169زراعة/ علوم ال لية علوم ال

بة واملوارد املائيةالعامالدكتوراهوسام محمد عبد عواد ندسة الزراعية66.209زراعة/ علوم ال لية علوم ال
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

بة واملوارد املائيةالعامالدكتوراهمحمد عبدهللا محمد محسن ندسة الزراعية49.544زراعة/ علوم ال لية علوم ال

يل نجم عبود س س ندسة الزراعية60.491زراعة/ محاصيل حقليةالعامالدكتوراهادر لية علوم ال

ائن واالت زراعيةالعامالدكتوراهفائز فوزي مجيد محمد ندسة الزراعية70.222زراعة/ م لية علوم ال

ز حميد ع ائن واالت زراعيةالعامالدكتوراهصبا عبد العز ندسة الزراعية64.862زراعة/ م لية علوم ال

ندسة الزراعية62.509زراعة/ وقاية نبات- امراض نباتالعامالدكتوراهذوالفقار ليث عزالدين جعفر لية علوم ال

بار صا احمد عبداللطيف ندسة الزراعية59.509زراعة/ وقاية نبات- امراض نباتالعامالدكتوراهعبدا لية علوم ال

اشم عمه  اب ع  الدكتوراهر
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
ندسة الزراعية56.707زراعة/ وقاية نبات- امراض نبات لية علوم ال

ر ندسة الزراعية62.977زراعة/ وقاية نبات- حشراتالعامالدكتوراهمحمد شاكر من ظا لية علوم ال

اب احمد حسن الدكتوراهندى ش
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
عة ندسة الزراعية42.277علوم اسالمية/ شر لية علوم ال

دي صا ندسة الزراعية53.645علوم/ كيمياءالعامالدكتوراهايناس سالم م لية علوم ال

ندسة الزراعية50.749ادارة واقتصاد/ ادارة عامةالعاماملاجستاسراء نجم عبد هللا ع لية علوم ال

ن ن حس املاجستمحمد عباس ياس
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ي- دواجن ندسة الزراعية30.802زراعة/ انتاج حيوا لية علوم ال
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

يم دائقالعاماملاجستثائر رشيد عواد ابرا ندسة ا نة و س ندسة الزراعية69.424زراعة/  لية علوم ال

ندسة الزراعية64.501زراعة/ علوم اغذيةالعاماملاجستشيماء خالد نصري عبد لية علوم ال

ندسة الزراعية51.957زراعة/ علوم اغذيةالعاماملاجستوطبان جاسم محمد سليمان لية علوم ال

ائن واالت زراعيةالعاماملاجستسفيان عامر نصيف طه ندسة الزراعية72.085زراعة/ م لية علوم ال

ش ياسر سلطان ندسة الزراعية32.476زراعة/ وقاية نبات- امراض نباتالعاماملاجستالرا  لية علوم ال

عمة عمران ر  ب مز ندسة الزراعية34.494زراعة/ وقاية نبات- حشراتالعاماملاجستز لية علوم ال

ب ية- لغةالعاماملاجستايناس يوسف محمد حب ل ندسة الزراعية48.932لغات/ لغة ان لية علوم ال

دي ادي جابر م الدكتوراهصبا عبد ال
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية الصيدلة72.554صيدلة/ صيدالنيات

لية الصيدلة65.348صيدلة/ صيدالنياتالعامالدكتوراهعمر صائب صا عباس

لية الصيدلة65.218صيدلة/ صيدالنياتالعامالدكتوراهمنار عدنان تمر عيالن

دي ةالعامالدكتوراهفاديه ثامر أحمد م ر لية الصيدلة66.844صيدلة/ صيدلة سر

لية الصيدلة61.081صيدلة/ كيمياء صيدالنيةالعامالدكتوراهشمس عواد ناظم جواد
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

لية الصيدلة51.27صيدلة/ كيمياء صيدالنيةالعامالدكتوراهر محمد شاكر سعيد

ي جيار حاوي عبود ة وسمومالعاماملاجستاما لية الصيدلة67.982صيدلة/ ادو

ن جواد سم ام حس ة وسمومالعاماملاجستم لية الصيدلة62.917صيدلة/ ادو

اظم نايف ةالعاماملاجستسارة اسعد  ر لية الصيدلة70.163صيدلة/ صيدلة سر

يصيةالعامالبورداث عماد عباس ع لية الطب68.322طب/ اشعة 

لية الطب63.667طب/ جراحة العظام والكسور العامالبوردحيدر صباح عوده حسن

وب نفل جعفر العامالبوردعفراء م
سائية وتوليد- اورام  طب/ 

عد البورد) سائية(ما
لية الطب64.836

اظم طخيخ العامالبورداخالص جبار 
سائية وتوليد- اورام  طب/ 

عد البورد) سائية(ما
لية الطب57.361

املاجستفرح رزاق عبود طه
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ة ر لية الطب34.939طب/ احياء مج

لية الطب البيطري 49.917ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامالدبلوم العاانوار محمود ع طه

يم محسن محمد ع ن ابرا ةالعامالدكتوراهصابر ر لية الطب البيطري 54.747طب بيطري / احياء مج

ة وسمومالعامالدكتوراهفرح رسول جعفر عظيم لية الطب البيطري 66.521طب بيطري / ادو
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ش د جبار حمادي ح لية الطب البيطري 65.206طب بيطري / امراض حيوانالعامالدكتوراهغر

لية الطب البيطري 61.087طب بيطري / امراض حيوانالعامالدكتوراهسرى عايد ردام مذيري 

ح بيطري العامالدكتوراهاكتفاء شاكر خيون عبيد شر لية الطب البيطري 48.611طب بيطري / 

ح بيطري العامالدكتوراهمحمد سنان حسن جمعة شر لية الطب البيطري 45.068طب بيطري / 

ة عامةالعامالدكتوراهاسيل محمد حمزة عبود لية الطب البيطري 72.188طب بيطري / 

العامالدكتوراهباسل رزوق فرج رزوق 
ة عامة- امراض  طب بيطري / 

كة مش
لية الطب البيطري 64.935

م ةالعامالدكتوراهدينا سعدون ذياب عبد الكر ة بيطر لية الطب البيطري 70.043طب بيطري / فس

اظم ما طوفان الدكتوراهسوسن 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ة ة بيطر لية الطب البيطري 67.754طب بيطري / فس

ميد أحمد لية الطب البيطري 69.47علوم/ كيمياء حياتيةالعامالدكتوراهرائد عبداملنعم عبدا

دوان املاجستع محمد عبد 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية الطب البيطري 33.891ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال

ي املاجستسماح خالص رميض تر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
افة لية الطب البيطري 41.371اعالم/ 

ز ة وسمومالعاماملاجستبان مناف ع عز لية الطب البيطري 68.872طب بيطري / ادو
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

اب عبد خليفة محمود املاجستعبد الو
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ة وسموم لية الطب البيطري 34.288طب بيطري / ادو

لية الطب البيطري 40.138علوم/ كيمياء حياتيةالعاماملاجستانتظار محمود ع طه

بار سلمان حمودي اضياتالعامالدبلوم العاايمان عبد ا لية العلوم45.467علوم/ ر

ن لية العلوم51.229ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامالدبلوم العاعلياء وائل سعدي حس

لية العلوم66.628علوم/ تقنيات احيائيةالعامالدكتوراهرند مناف عبد الرحمن محمد

لية العلوم61.331علوم/ تقنيات احيائيةالعامالدكتوراهبة عبد الرحمن جاسم حمادي

ن لية العلوم55.595علوم/ تقنيات احيائيةالعامالدكتوراهيفاء نوري مطر ياس

ن اضياتالعامالدكتوراهرحاب نوري شعالن حس لية العلوم56.287علوم/ ر

اضياتالعامالدكتوراهاالء وليد صا عبد الواحد لية العلوم48.41علوم/ ر

اضياتالعامالدكتوراهالة قحطان حمدي محمد لية العلوم42.53علوم/ ر

ارف مطلك لية العلوم68.955علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهعالء حسن 

لية العلوم58.985علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهسمية سعد سليمان صديق
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ن عالء حسن عمران لية العلوم56.83علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهياسم

لية العلوم55.151علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهامنية حميد جاعد محسن

يم لية العلوم46.778علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهفاتن صادق خزعل ابرا

لية العلوم44.903علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهبالل سعدون حميد مجيد

اظم جبار ةالعامالدكتوراهاالء رحيم  ر لية العلوم64.609علوم/ علوم حياة- احياء مج

ا صفوان كمال جميل يوانالعامالدكتوراهرؤ لية العلوم56.884علوم/ علوم حياة- علم ا

الدكتوراهغفران محمد حسان حمد
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
يوان لية العلوم53.146علوم/ علوم حياة- علم ا

ب نوروز  اظم حب يوانالعامالدكتوراهبتول  لية العلوم52.789علوم/ علوم حياة- علم ا

ل الدكتوراهنور جعفر جبار م
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية العلوم51.722علوم/ علوم حياة- نبات

اظم حسن نة فاضل  لية العلوم63.509علوم/ فلك وفضاءالعامالدكتوراهز

ةالعامالدكتوراهع خالد عبود احمد ياء نوو لية العلوم53.471علوم/ ف

ن ع ةالعامالدكتوراهرنا عبد ع حس لية العلوم74.124علوم/ كيمياء عضو
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

اظم حسون مو لية العلوم63.905تخطيط حضري واقليالعاماملاجستسرى 

ن املاجستاطياف عباس ع حس
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ومات محلية لية العلوم30.895علوم سياسية/ ح

يب احمد اضيات تطبيقيةالعاماملاجسترواء عبد الستار و لية العلوم46.944علوم/ ر

راء حسام عبد جعفر لية العلوم50.762علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستز

ن ةالعاماملاجستجنان جليل غازي حس ر لية العلوم70.235علوم/ علوم حياة- احياء مج

ي لية العلوم57.471قانون / دوالعاماملاجستغفران عالوي عبد هللا 

الل سرحان اد م  لية العلوم االسالمية49.478علوم/ علوم حاسباتالعامالدبلوم العاس

لية العلوم االسالمية63.945اداب/ فلسفةالعامالدكتوراهرغد سليم داود حبوش

س صادق محمد ية- ادبالعامالدكتوراهنيازك ق لية العلوم االسالمية53.506اداب/ لغة عر

ية- ادبالعامالدكتوراهشاكر جدعان جبل مغ ية/ لغة عر لية العلوم االسالمية66.656تر

ية- ادبالعامالدكتوراهايناس عبد الرحمن زايد خلف ية/ لغة عر لية العلوم االسالمية63.674تر

دي صا حمد عةالعامالدكتوراهساره م لية العلوم االسالمية54.573علوم اسالمية/ شر
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عةالعامالدكتوراهشيماء داود لطيف جاسم لية العلوم االسالمية51.599علوم اسالمية/ شر

ن ية- لغةالعامالدكتوراهرعد سعد طه ياس لية العلوم االسالمية58.625علوم اسالمية/ لغة عر

بة يح عبد الفتاح سام قت ية- لغةالعامالدكتوراها لية العلوم االسالمية47.011علوم اسالمية/ لغة عر

عةالعاماملاجسترنا شاكر حمود عبد هللا لية العلوم االسالمية69.984علوم اسالمية/ شر

ن املاجستفراس لطيف ع حس
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
عة لية العلوم االسالمية34.372علوم اسالمية/ شر

اظم ية- لغةالعاماملاجستغفران رزاق منصور  ل لية العلوم االسالمية42.851لغات/ لغة ان

اظم اج  املاجستسرى شاكر 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003

ات  ندسة/ حاسبات- شب

اتصاالت حاسوب
لية العلوم االسالمية38.219

باز جواد بار ش د عبد ا الدكتوراهز
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
اضة ية بدنية وعلوم الر لية العلوم السياسية19.382تر

يم عبدهللا بار اسماعيل ابرا لية العلوم السياسية54.023علوم سياسية/ دراسات دوليةالعامالدكتوراهعبدا

يد سالم الدكتوراهاياد مالك عبد ا
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
لية العلوم السياسية45.53علوم سياسية/ دراسات دولية

ود ع اظم فر ومات محليةالعاماملاجسترواء  لية العلوم السياسية65.031علوم سياسية/ ح

اظم حسون  املاجستحيدر صباح 
ذوي االحتياجات 

اصة ا
ومات محلية لية العلوم السياسية39.271علوم سياسية/ ح
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م حمادي فرج املاجستعبدهللا كر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ومات محلية لية العلوم السياسية35.346علوم سياسية/ ح

لية العلوم للبنات45.988علوم/ علوم حياة- تقييم اثر بيالعامالدبلوم العاسوزان رشيد جب صا

م عمه كر اضياتالعامالدكتوراهغم مو  ية/ ر لية العلوم للبنات68.302تر

ندي ول  الدكتوراهند سالم كش
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية ل س لغة ان ية/ طرائق تدر لية العلوم للبنات49.821تر

ن محمد عبود س اضياتالعامالدكتوراهاسماء عبد ا لية العلوم للبنات53.482علوم/ ر

بار حمزة لية العلوم للبنات60.068علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهصفا سامي عبد ا

ي ع اض ز د ر ئةالعامالدكتوراهش لية العلوم للبنات63.111علوم/ علوم حياة- ب

يوانالعامالدكتوراهشيماء عواد عبد حمود لية العلوم للبنات62.395علوم/ علوم حياة- علم ا

لية العلوم للبنات68.911علوم/ علوم حياة- نباتالعامالدكتوراهلقاء ع جازع حمادي

ب عمران سلمان خاطر الدكتوراهز
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية العلوم للبنات61.162علوم/ علوم حياة- نبات

يةالعامالدكتوراهاالء مصطفى ذيبان حسن ر وجز ياء ل لية العلوم للبنات65.645علوم/ ف

دي صا ده طارق م ةالعامالدكتوراهرو ياء نوو لية العلوم للبنات64.735علوم/ ف
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رمز ةالعامالدكتوراهم سرحان صندو  ياو لية العلوم للبنات60.156علوم/ كيمياء ف

م ب كر لية العلوم للبنات66.633ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامالدكتوراهسنا محمد حب

لية العلوم للبنات49.111علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستدينا حسن عباس اسماعيل

اب عبادي ئةالعاماملاجستطيبات عدنان و لية العلوم للبنات66.215علوم/ علوم حياة- ب

اشم عبد الغ مصطفى لية العلوم للبنات43.557علوم/ كيمياء تحليليةالعاماملاجسترقية 

اظم عبد ع جابر العامالدكتوراهصادق 
ونية-  نمائية وتلفز فنون / س

ون  تلفز
ميلة43.94 لية الفنون ا

اظم غانم عبد الن ند عبد ال شكيلية- خزفالعامالدكتوراهم ميلة52.202فنون / فنون  لية الفنون ا

عقوب محمد سالمة شكيلية- رسمالعامالدكتوراهصبا يوسف  ميلة57.369فنون / فنون  لية الفنون ا

م سلمان شكيلية- رسمالعامالدكتوراهعدي فاضل عبد الكر ميلة49.386فنون / فنون  لية الفنون ا

ا شكيلية- نحتالعامالدكتوراهيثم يلدا عبوش متو ميلة59.447فنون / فنون  لية الفنون ا

س طالب ميلة68.637فنون / تصميم داخالعاماملاجستشام مالك ا لية الفنون ا

شكيلية- رسمالعاماملاجستفرح عادل شكري سلمان ميلة41.211فنون / فنون  لية الفنون ا
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

طش يالعامالدكتوراهجليله غضبان عوده طر لية القانون 27.593قانون / جنا

لية القانون 59.857قانون / عامالعامالدكتوراهختام حمادي محمود داود

أحمد عبد األم عبد الرسول عبد 

ن س ا
املاجست

عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية- لغة ل ية/ لغة ان لية اللغات51.338تر

ن جياد لية اللغات81.21لغات/ لغة اسبانية- لغةالعاماملاجستانوار حسن حس

امل بدير لية اللغات69.825لغات/ لغة فارسية- لغةالعاماملاجستميثاق ساير 

ي احمد ندسة41.291ادارة واقتصاد/ احصاء تطبيقيالعامالدبلوم العانور ز ص لية ال

ان ن مح  ية- ادبالعامالدكتوراهايمان حس ية/ لغة عر ندسة63.904تر لية ال

ن ع ئةالعامالدكتوراهديل محمد حس ندسة49.126علوم/ علوم حياة- ب لية ال

ب صا عباس محسن شكيلية- خزفالعامالدكتوراهز ندسة43.635فنون / فنون  لية ال

ندسة64.687ندسة/ عمارةالعامالدكتوراهامنة باسم محمد صا ناصر لية ال

م ارة محمد كر ساء از ندسة64.506ندسة/ عمارةالعامالدكتوراهم لية ال

ي يح حمود شا العامالدكتوراهعمار ص
ونيك  ائية- الك ر ندسة/ ك

واتصاالت
ندسة56.549 لية ال
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ائية- قدرةالعامالدكتوراهاكرم نوري مرزه عبد ر ندسة48.983ندسة/ ك لية ال

يد حسن الدكتوراهاحمد محسن عبد ا
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ائية- قدرة ر ندسة40.842ندسة/ ك لية ال

ندسة67.841ندسة/ مدنيةالعامالدكتوراهاحالم ع عبود حمادي لية ال

د دي ع زو ندسة65.868ندسة/ مساحة- جيوماتكسالعامالدكتوراهامال م لية ال

ز ميد محمد عز املاجستوشيار عبد ا
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
ندسة36.432علوم/ علوم حاسبات لية ال

ندسة64.146ندسة/ عمارةالعاماملاجستحنان وليد محمود عبد لية ال

وارزمي54.583علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهس مجيد محمد حسن ندسة ا لية ال

م حسن املاجستمروة جاسم كر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
وارزمي49.235ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال ندسة ا لية ال

اظم عباس اضةالعاماملاجسترشا عباس  ية بدنية وعلوم الر وارزمي41.762تر ندسة ا لية ال

يةالعاماملاجستنور قاسم جابر عباس وارزمي68.982ندسة/ بي ندسة ا لية ال

ا عمانوئيل يوخنا اترونيكسالعاماملاجستاوكر ز وارزمي65.898ندسة/ مي ندسة ا لية ال

املاجستيح غفران خضر ع
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
اترونيكس وارزمي64.926ندسة/ مي ندسة ا لية ال
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

لية طب االسنان59.578ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامالدبلوم العااسيل عادل ج خا

امل عبد اللطيف ة  ة الفمالعامالدكتوراهنوار ب لية طب االسنان57.228طب اسنان/ ا

باء عبدالغفور محمد ع م اسنانالعامالدكتوراهش لية طب االسنان78.407طب اسنان/ تقو

م اسنانالعامالدكتوراهاسراء سلمان جاسم محمد لية طب االسنان76.167طب اسنان/ تقو

ر ن ظا س م اسنانالعامالدكتوراهياسر رضا عبد ا لية طب االسنان74.136طب اسنان/ تقو

العامالدكتوراهفراس عبد الرحمن جميل سلمان
طب اسنان/ جراحة الفم والوجه 

ن والفك
لية طب االسنان62.602

ن ال محمود عبدالرضا حس الدكتوراهفر
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
لية طب االسنان65.23طب اسنان/ طب الفم

لية طب االسنان69.577علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهوعود ماجد عبد مو

هللا لية طب االسنان67.448علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهرغد خالد محمد خ

س ن د اد سم حس لية طب االسنان65.464علوم/ علوم حاسباتالعامالدكتوراهس

ز صا يوانالعامالدكتوراهرشا عباس عز لية طب االسنان68.879علوم/ علوم حياة- علم ا

م مجيد ةالعاماملاجستلينا سامي أد ة فمو ر لية طب االسنان42.418طب اسنان/ احياء مج
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شكيلالدرجةالتخصصالقناةالدراسةاالسم ال

ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

امل العاماملاجستايات محمد ظافر اسماعيل 
طب اسنان/ امراض وجراحة ما 

حول االسنان
لية طب االسنان60.007

ام محمد نوري جواد م اسنانالعاماملاجستر لية طب االسنان74.607طب اسنان/ تقو

ي سعيد لية طب االسنان64.781طب اسنان/ صناعة اسنانالعاماملاجستعزه والء الدين خ

دي لية طب االسنان54.791طب اسنان/ صناعة اسنانالعاماملاجستابرار عبد الرضا رزو م

م رفعت م عزت عبد الكر ة اسنانالعاماملاجستمر لية طب االسنان67.256طب اسنان/ معا

املاجستعماد بندر عطوان شنا
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية طب االسنان40.895قانون / خاص

املاجستايمان عامر احمد بكر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003

ات  ندسة/ حاسبات- شب

اتصاالت حاسوب
لية طب االسنان40.032

دي مطلب لدية والتناسليةالعامالبورداسالم صا م لية طب الكندي38.262طب/ االمراض ا

عمان يج مو  ري العامالبوردعبد هللا محمد ح واالجنة السر شر لية طب الكندي46.677طب/ ال

لية طب الكندي49.039طب/ امراض الطب الباطالعامالبوردع فاضل عباس محمد

ن امل حس لية طب الكندي45.479طب/ جراحة العظام والكسور العامالبوردسيف الدين عادل 

يم حمزة اب ع ابرا مية وتجميليةالعامالبوردا لية طب الكندي61.931طب/ جراحة تقو
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ي لية طب الكندي46.329ادارة واقتصاد/ ادارة اعمالالعامالدكتوراهباسمه جازع جاسم عباس االبرا

يح عبود سمار العامالدكتوراهمصطفى ص
ع  انيكية- موا ندسة/ مي

ات وحرار
لية طب الكندي54.043

خ اسالميالعامالدكتوراهلقاء عامر عاشور سب ية/ تار 53.952تر
اث العل  مركز احياء ال

ي العر

ي ع فيحان ةالعامالدكتوراهانتصار معا شر ية/ جغرافية  55.585تر
ة  بو مركز البحوث ال

والنفسية

ار غ احمد جاسم املاجستاز
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
27.566اداب/ علم النفس

ة  بو مركز البحوث ال

والنفسية

س محمد 39.425ادارة واقتصاد/ ادارة صناعيةالعاماملاجستانفال فيصل يو
ة  بو مركز البحوث ال

والنفسية

ن مخلف ن سالم حس املاجستحن
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
48.024ادارة واقتصاد/ ادارة صناعية

ضري  مركز التخطيط ا

واالقلي

48.168علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستملى صبار زامل زغ
ضري  مركز التخطيط ا

واالقلي

اظم جاسم د حاتم  يةالعامالدكتوراهش ل س لغة ان ية/ طرائق تدر ر والتعليم املستمر70.693تر مركز التطو

اد محمد عبدالرحمن املاجسترنا 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ر والتعليم املستمر40.951اداب/ علم النفس مركز التطو

ونية49.46ادارة واقتصاد/ احصاءالعاماملاجستسؤدد رشيد حميد عبدهللا اسبة االلك مركز ا

59.973علوم/ علوم حاسباتالعاماملاجستفراس عامر محمد ع ع
اتيجية  مركز الدراسات االس

والدولية
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ي للعام الدرا 2021-2020 ز مرش االجازات الدراسية والتفرغ ا

ةالعامالدكتوراهدعاء عادل قاسم فرحان ر 62.279طب بيطري / احياء مج
مركز بحوث السوق وحماية 

لك املس

ادي عباس يوانالعامالدكتوراهند ضياء  64.213علوم/ علوم حياة- علم ا
خ  مركز بحوث ومتحف التار

الطبي

يم حسون ع ئةالعاماملاجستخالدة ابرا 60.257علوم/ علوم حياة- ب
خ  مركز بحوث ومتحف التار

الطبي

اظم يوانالعاماملاجستشذى عبداللطيف حمودي  43.966علوم/ علوم حياة- علم ا
خ  مركز بحوث ومتحف التار

الطبي

مركز دراسات املرأة64.643علوم سياسية/ دراسات دوليةالعامالدكتوراهسنان صالح رشيد عطا

ونيك واتصاالتالعامالدكتوراهسيف عقيل محمد رضا ندسة الك ر/  ر للدراسات العليا53.137ل د الل مع

ن املاجستمصطفى عباس فاضل حس
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ر للدراسات العليا57.95ادارة واقتصاد/ محاسبة د الل مع

اشم م ي  69.189ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامالدكتوراهنور م
ندسة الوراثية  د ال مع

والتقنيات االحيائية

ن اضةالعاماملاجستديانا غانم يح حس ية بدنية وعلوم الر 44.871تر
ندسة الوراثية  د ال مع

والتقنيات االحيائية
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