
ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

ا عادل عبد هللا حميد1 68.8223العامالدكتوراهم

د العا  املع

للدراسات 

ية واملالية املحاس

ادارة واقتصاد/ 

احصاء

نور حسن عادل حسن2

الدبلوم 

العا 

املعادل 

ادة  لش

املاجست

امعة58.109العام مالية/ ضرائبرئاسة ا

3
ضياء طالب محمد 

حسان
امعة58.1117العامالدكتوراه رئاسة ا

ادارة واقتصاد/ ادارة 

عامة

اد فوزي نا محمد4 امعة68.6583العامالدكتوراهز رئاسة ا
ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

امعة66.2173العامالدكتوراهخالد سعد احمد خلف5 رئاسة ا
ائن واالالت  زراعة/ امل

الزراعية

6
ميد  حيدر ماجد عبد ا

ن حس
امعة65.2648العامالدكتوراه علوم/ علوم حاسباترئاسة ا

7
اظم عو  محمد عبد ال

خلف
امعة64.0821العامالدكتوراه قانون عامرئاسة ا

ن مو حمزة8 امعة70.2243العامالدكتوراهالة حس ةرئاسة ا ندسة/ معمار

ن9 امعة47.513العاماملاجستسيف جالل متلف حس رئاسة ا
ادارة واقتصاد/ ادارة 

اعمال

ديثلية االداب61.7644العامالدكتوراهإيمان محمد عبد علوان10 خ ا اداب/ التار

11
افراح رمضان شمھ 

شيخة
اداب/ فلسفةلية االداب54.7053العامالدكتوراه

12
منار منذر عبد املجيد 

محمود
لية االداب72.5633العامالدكتوراه

ية-  ل اداب/ لغة ان

لغة

13
راء صباح عبد  الز

سن محمود ا
61.0456العامالدكتوراه

لية االدارة 

واالقتصاد

ادارة واقتصاد/ ادارة 

اعمال

82.5577العامالدكتوراهحكيم حمود فليح عودة14
لية االدارة 

واالقتصاد

ادارة واقتصاد/ 

محاسبة

65.9813العامالدكتوراهرشا وليد طھ أحمد15
لية االدارة 

واالقتصاد

علوم سياسية- 

دراسات دولية

غداد لالجازات الدراسية للعام 2019-2018 أسماء مرش جامعة 



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

16
بار ع  م عبدا مر

55.6833العامالدكتوراه
لية االدارة 

واالقتصاد
علوم/ علوم حاسبات

17
ميد  فاتن را عبد ا

علوان
املاجست

داء  ذوي الش

عد عام 2003
39.7798

لية االدارة 

واالقتصاد
ية- ادب اداب/ لغة عر

18
اروى عبدالسالم حامد 

احمد
املاجست

داء  ذوي الش

عد عام 2003
20.564

لية االدارة 

واالقتصاد

ادارة واقتصاد/ ادارة 

اعمال

19
عن  عبد السالم جبار فر

ول  م
املاجست

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
20.1295

لية االدارة 

واالقتصاد

ادارة واقتصاد/ ادارة 

اعمال

اظم20 ن  املاجستعمر ع حس
داء  ذوي الش

عد عام 2003
76.6273

لية االدارة 

واالقتصاد

ادارة واقتصاد/ 

محاسبة

الدكتوراهرضية ع حسن احمد21
داء  ذوي الش

عد عام 2003
49.9963

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و

69.4067العامالدكتوراهبة قاسم حميد جاسم22

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

زراعة/ علوم االغذية 

والتقنيات االحيائية

23
حنان عدنان شاكر 

ب غض
71.972العامالدكتوراه

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

علوم/ تقنيات احيائية

24
محمد حامد مصطفى 

عبدالرزاق
72.1987العامالدكتوراه

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

ر  ياء- الل علوم/ ف

ات صر رو والك

25
يم  ن مو ابرا كز

ن حس
54.73العامالدكتوراه

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

ر  ياء- الل علوم/ ف

ات صر رو والك

60.3371العاماملاجستشيماء ستار عبود كسار26

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

علوم/ علوم حاسبات

27
كم عبد املجيد  اج ا اب

محمود
57.8494العاماملاجست

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

علوم/ علوم حاسبات

اشم مراد28 51.0264العاماملاجسترشا احمد 

بية ابن  لية ال

يثم للعلوم  ال

الصرفة

علوم/ علوم حياة- 

ئة علم الب



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

29
اسماء مكرم سعيد عبد 

الرحمن
77.4963العامالدكتوراه

بية ابن رشد  لية ال

سانية للعلوم اال

ية-  ل ية/ لغة ان تر

ادب

72.5353العامالدكتوراهايھ ع ناصر محمد30
بية ابن رشد  لية ال

سانية للعلوم اال
ية- لغة ية/ لغة عر تر

31
ن  دي حس ي م اما

عليوي 
71.4583العامالدكتوراه

بية ابن رشد  لية ال

سانية للعلوم اال

ية-  ل لغات/ لغة ان

لغة

عقوب32 نام  81.395العامالدكتوراهبيدء خضر 
بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

33
ميد  ع سعد عبد ا

عبد املجيد
70.7138العامالدكتوراه

بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

34
ن عبد االم  وفاء حس

ن حس
67.7047العامالدكتوراه

بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

شر محمد حمو35 الدكتوراهحارث م
داء  ذوي الش

قبل عام 2003
67.022

بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

زاع ع36 ق عبد هللا  66.0343العامالدكتوراهفر
بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

اظم حسن37 64.717العامالدكتوراهيثم صادق 
بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

38
ر محمد حسن محمد  زا

حمد
62.0973العامالدكتوراه

بية البدنية  لية ال

اضة وعلوم الر

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

75.042العامالدكتوراهايناس صب عامر عباس39
بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا

ية-  ل اداب/ لغة ان

ادب

اد خض كسار40 68.6463العامالدكتوراهاشراق ج
بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا
ية/ اقتصاد م تر

74.5947العامالدكتوراهحنان ع احمد محمود41
بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا
ية/ علوم القرآن تر

اظم جودي42 50.531العامالدكتوراهانمار مو 
بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا

ة  و ية/ علوم تر تر

ونفسية- علم نفس 

النمو

43
شوان السالم ع 

مخلف جاسم
الدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
67.5693

بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا
علوم/ علوم حاسبات



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

ام ص44 س 88.8747العامالدكتوراهخالدة حامد 
بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا

ية-  ل لغات/ لغة ان

لغة

45
اس عامر محمدع  ن

ع
57.1816العاماملاجست

بية للبنات -  لية ال

ة ادر ا
علوم/ علوم حاسبات

اظم راشد46 ض72.3637العامالدكتوراهعالء جواد  لية التمر
ض  ض/ تمر تمر

ن البالغ

ض71.2381العامالدكتوراهحيدر محمد مجيد حسن47 لية التمر
ض  ض/ تمر تمر

ن البالغ

ض70.6738العامالدكتوراهأحمد فليح حسن عا48 لية التمر
ض  ض/ تمر تمر

ن البالغ

49
س  رة ع ايمان عبد الز

رة ع جابر عبد الز
ض68.5763العامالدكتوراه لية التمر

ض  ض/ تمر تمر

ة النفسية  ال

والعقلية

50
يان عبد  فاطمة فاضل ب

السيد
ض71.2546العامالدكتوراه لية التمر

ض  ض/ تمر تمر

ة االم والطفل

51
اسيل غازي محمود 

محمد ع
ض73.0907العامالدكتوراه علوم/ علوم حاسباتلية التمر

اظم حاتم52 ض82.2983العامالدكتوراهشرى ع  لية التمر
علوم/ علوم حياة- 

ة ر احياء مج

53
اروى مظفر خليل 

س جرج

الدبلوم 

العا
لية الزراعة54.422العام

ندسة وراثية 

وتقنيات احيائية

س طامي جسام نزال54 زراعة/ اقتصاد زرالية الزراعة75.1893العامالدكتوراهق

لية الزراعة76.2289العامالدكتوراهعب داود سلمان داود55
نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و

لية الزراعة74.4827العامالدكتوراهنورا ج جاسم عيادة56
نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و

57
صادق محمد صادق 

حسن
لية الزراعة74.4539العامالدكتوراه

نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و

58
دي  اد عبد االم م س

حسن
الدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية الزراعة53.2497

نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و

59
سندس عبداللطيف 

عبدالرحمن عبدهللا
الدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية الزراعة51.5733

نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و
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يل نجم عبود60 س س لية الزراعة69.6653العامالدكتوراهادر
زراعة/ املحاصيل 

قلية ا

61
ضمياء عليوي عبد 

ن حمد س ا
لية الزراعة54.9263العامالدكتوراه

زراعة/ ثروة حيوانية- 

اسماك

ن ناصر62 لية الزراعة65.0177العامالدكتوراهمحمد ع حس
زراعة/ ثروة حيوانية- 

دواجن

63
ن عبد السالم  ياس

ن ن ام حس
لية الزراعة68.6592العامالدكتوراه

زراعة/ ثروة حيوانية- 

ات مج

دي سعيد64 ب عادل م لية الزراعة62.89العامالدكتوراهز
زراعة/ ثروة حيوانية- 

ات مج

65
ايناس رشيد عباس 

محمود
لية الزراعة62.2289العامالدكتوراه

زراعة/ ثروة حيوانية- 

ات مج

لية الزراعة76.4176العامالدكتوراهوسام محمد عبد عواد66
بة  زراعة/ علم ال

واملوارد املائية

نة باسم محمد غزاي67 لية الزراعة73.6963العامالدكتوراهز
زراعة/ علوم االغذية 

والتقنيات االحيائية

لية الزراعة64.1013العامالدكتوراهند كمال ع حسن68
زراعة/ علوم االغذية 

والتقنيات االحيائية

69
يم  شذى جميل ابرا

يوسف
الدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية الزراعة52.208

زراعة/ علوم االغذية 

والتقنيات االحيائية

ة خض عبود حسن70 لية الزراعة58.135العامالدكتوراهش
زراعة/ وقاية نبات- 

حشرات

71
ن عبدهللا  امال حس

حمود
لية الزراعة56.6358العامالدكتوراه

زراعة/ وقاية نبات- 

حشرات

يم محمد نجم72 لية الزراعة63.382العاماملاجستخليل ابرا
ية-  ل اداب/ لغة ان

ادب

73
افتخار احمد اسماعيل 

احمد
زراعة/ اقتصاد زرالية الزراعة66.234العاماملاجست

لية الزراعة79.5161العاماملاجستغفران احمد خض داود74
نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

75
ان خالد عالوي  اسم

فياض
املاجست

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية الزراعة41.031

نة  س زراعة/ ال

دائق ندسة ا و

ن خضر76 لية الزراعة55.7516العاماملاجستفرحان ع حس
زراعة/ املحاصيل 

قلية ا

لية الزراعة49.3216العاماملاجستحيدر ع حسن ع77
ائن واالالت  زراعة/ امل

الزراعية

لية الزراعة46.168العاماملاجستورود فوزي احمد محمد78
زراعة/ علوم االغذية 

والتقنيات االحيائية

يم ع محمد79 د ابرا املاجستغر
داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية الزراعة31.933

زراعة/ علوم االغذية 

والتقنيات االحيائية

80
صفا خليل اسماعيل 

رحيم
لية الزراعة48.7719العاماملاجست

زراعة/ وقاية نبات- 

امراض نبات

نة منذر احمد ف81 ة وسموملية الصيدلة75.2457العامالدكتوراهز صيدلة/ ادو

82
س  ب خم امجد حس

عباس
لية الصيدلة75.0173العامالدكتوراه

صيدلة/ العقاق 

والنباتات الطبية

ب ثابت صا عبود83 صيدلة/ صيدالنياتلية الصيدلة67.756العامالدكتوراهز

84
محمد عبد االم عليوي 

حمزة
لية الصيدلة70.7454العامالدكتوراه

صيدلة/ كيمياء 

صيدالنية

اب85 لية الصيدلة59.9038العاماملاجستاحمد ماجد حميد ش
صيدلة/ صيدلة 

ة ر سر

86
ود  ن ص أحمد حس

سوادي
املاجست

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
لية الصيدلة56.6041

صيدلة/ صيدلة 

ة ر سر

ادي صا87 ي شاكر  املاجستاما
ناء  ال

ن السياسي
لية الصيدلة55.5083

صيدلة/ صيدلة 

ة ر سر

88
س حامد شاكر  ت

محمود
لية الصيدلة60.8401العاماملاجست

صيدلة/ كيمياء 

صيدالنية

ن ع حسون 89 ميةلية الطب54.3293العامالبوردعمار حس طب/ جراحة تقو

ادي حسن ارحيم90 ةلية الطب60.4233العامالدكتوراهثروه  ر طب/ احياء مج

ي خزعل91 ايمان عبد 
الدبلوم 

العا
لية الطب البيطري 37.312العام

طب بيطري / امراض 

كة مش
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ن92 د غانم حس لية الطب البيطري 67.1103العامالدكتوراهطالب ش
ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

سام خالد محمد ع93 لية الطب البيطري 67.8623العامالدكتوراها
طب بيطري / احياء 

ة ة بيطر ر مج

عمان عواد محمود94 لية الطب البيطري 74.6933العامالدكتوراهاحمد 
طب بيطري / الطب 

ي الباط الوقا

د95 لية الطب البيطري 70.6407العامالدكتوراهشيماء احمد مجيد عو
طب بيطري / 

الطفيليات

96
اب  احسان محمد ش

حمد
لية الطب البيطري 74.062العامالدكتوراه

طب بيطري / امراض 

الدواجن

لية الطب البيطري 67.3373العامالدكتوراهأحمد شم ج حسن97
ح  شر طب بيطري / 

بيطري 

ةلية الطب البيطري 77.1958العامالدكتوراهند حامد عبد شالكة98 ر طب/ احياء مج

املاجستمام عامر نايف شرموط99
داء  ذوي الش

عد عام 2003
علوم/ علوم حاسباتلية الطب البيطري 25.333

100
اشم أسماعيل  ن  حسن

خليل
لية العلوم59.3063العامالدكتوراه

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

ليل101 الدكتوراهاالء محمد عذيب 
داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ية/ كيمياءلية العلوم57.8587 تر

امل صابط102 لية العلوم53.6802العامالدكتوراهشيماء حميد 
زراعة/ وقاية نبات- 

حشرات

103
س سلمان عبد  ب ا ز

افظ ا
علوم/ تقنيات احيائيةلية العلوم71.718العامالدكتوراه

104
حسناء فيصل محمد 

ن صادق حس
لية العلوم60.9831العامالدكتوراه

اضيات  علوم/ ر

تطبيقية

دي105 لية العلوم70.0545العامالدكتوراهصفاء اديب صا م
علوم/ علم االرض- 

ور ومعادن

لية العلوم66.1725العامالدكتوراهند فاضل عبدهللا حمد106
علوم/ علم االرض- 

موارد مائية

107
سرى اسماعيل جبوري 

فرج
علوم/ علم الفلكلية العلوم70.7527العامالدكتوراه

108
م عبد الرحيم ياسر  مر

حسن
علوم/ علوم حاسباتلية العلوم78.1152العامالدكتوراه



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

109
ع عبد الرحمن خلف 

حيال
علوم/ علوم حاسباتلية العلوم69.9443العامالدكتوراه

110
يثم عبد اللطيف  إسراء 

عمر
علوم/ علوم حاسباتلية العلوم64.4263العامالدكتوراه

اظم ع111 نا  الدكتوراهعمار م
داء  ذوي الش

عد عام 2003
علوم/ علوم حاسباتلية العلوم57.8332

112
حسام محمود حسن 

فياض
لية العلوم78.811العامالدكتوراه

علوم/ علوم حياة- 

ة ر احياء مج

ان113 لية العلوم76.3366العامالدكتوراهجنان عطية غافل مز
علوم/ علوم حياة- 

ة ر احياء مج

114
د  اسيل نجيب اجاو

سليمان
لية العلوم73.0763العامالدكتوراه

علوم/ علوم حياة- 

ئة علم الب

الدكتوراهمحمد جابر لفتھ راشد115
داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية العلوم70.5303

علوم/ علوم حياة- 

ئة علم الب

116
راء ع عبد املحسن  ز

حسن
لية العلوم68.0806العامالدكتوراه

علوم/ علوم حياة- 

ئة علم الب

117
ميادة خزعل حسن 

علوش
لية العلوم65.0135العامالدكتوراه

علوم/ علوم حياة- 

ئة علم الب

ن ع118 لية العلوم75.2113العامالدكتوراهدينا خض حس
علوم/ علوم حياة- 

يوان علم ا

119
ز حميد  علياء عبد العز

م كر
لية العلوم71.9023العامالدكتوراه

علوم/ علوم حياة- 

يوان علم ا

لية العلوم65.8577العامالدكتوراهاالء محمد حسن مجيد120
علوم/ علوم حياة- 

علم النبات

121
اوراس حميد عاجل 

مشلوخ
لية العلوم60.751العامالدكتوراه

ياء-  علوم/ ف

ية ر وجز تطبيقات ل

ن ع122 علوم/ كيمياء- تحليليةلية العلوم74.364العامالدكتوراهغادة فاضل حس

اظم جواد123 علوم/ كيمياء- حياتيةلية العلوم57.6373العامالدكتوراهرونق جمعة 

124
سرور عبد الرحمن 

دي صا م
ةلية العلوم79.4723العامالدكتوراه علوم/ كيمياء- عضو

125
ب  رة حب االء عبد الز

خلف
يائيةلية العلوم70.757العامالدكتوراه علوم/ كيمياء- ف



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

126
ادي  رشا وليد عبد ال

صا
يةلية العلوم70.4522العامالدكتوراه ندسة/ بي

127
دى محمد حسن 

عبدالرزاق
لية العلوم80.8815العاماملاجست

علوم/ علوم حياة- 

ة ر احياء مج

س128 59.8209العامالدكتوراهلينا جاسم محمد يو
لية العلوم 

االسالمية

علوم اسالمية/ اصول 

الدين

129
ضياء الدين حمزة 

اسماعيل حيدر
65.5257العامالدكتوراه

لية العلوم 

االسالمية
عة علوم اسالمية/ شر

130
اظم ع  ز  عبدالعز

صا
الدكتوراه

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
43.9667

لية العلوم 

االسالمية
عة علوم اسالمية/ شر

اب احمد131 69.4393العامالدكتوراهباسل حميد ش
لية العلوم 

االسالمية
قانون عام

132
اظم  راء حاتم عبد ال ز

سند
61.8683العامالدكتوراه

لية العلوم 

االسالمية
قانون عام

ن آزاد صا رشيد133 71.0019العامالدكتوراهنو
لية العلوم 

السياسية

ية بدنية وعلوم  تر

اضة الر

ن ع احمد134 63.6903العامالدكتوراهمحمد حس
لية العلوم 

السياسية

علوم سياسية- نظم 

سياسية

135
ن  وثر عبد الباري حس ال

نور 
52.2025العامالدكتوراه

لية العلوم 

السياسية

علوم سياسية- نظم 

سياسية

136
يم را  محمد ابرا

محسن
33.7203العاماملاجست

لية العلوم 

السياسية

علوم سياسية- فكر 

سيا

اظم جواد137 دي  شيماء م
الدبلوم 

العا
53.7375العام

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
علوم/ علوم حاسبات

ر138 ايناس احمد عبد شا
الدبلوم 

العا
51.335العام

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
علوم/ علوم حاسبات

139
دان  ايناس عبد املطلب ز

كمر

الدبلوم 

العا

داء  ذوي الش

عد عام 2003
41.9245

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
علوم/ علوم حاسبات

140
ن  س اسماء عبد ا

محمد عبود
62.3752العامالدكتوراه

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
اضيات ية/ ر تر

يم جواد141 56.6637العامالدكتوراهوسام خليل ابرا
لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا

علوم سياسية- 

دراسات دولية

ح محمد سلمان142 59.5609العامالدكتوراهرجاء مر
لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
علوم/ علوم حاسبات



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

75.1283العامالدكتوراهلقاء ع جازع حمادي143
لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا

علوم/ علوم حياة- 

علم النبات

144
ن خليل عبد االم  سر

عطيھ
73.6794العامالدكتوراه

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
ياء عام علوم/ ف

73.014العامالدكتوراهلي عثمان فرحان سعيد145
لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
علوم/ كيمياء- حياتية

146
ن فاضل  ب حس ز

يم ابرا
76.1477العامالدكتوراه

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
ة علوم/ كيمياء- عضو

147
شام جاسم محمد  رفل 

ع
74.3956العاماملاجست

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
ياء- بالزما علوم/ ف

148
سارة طالل محمد مراد 

عباس
76.7191العاماملاجست

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
ياء عام علوم/ ف

149
رغد عبد الباسط حمد 

ال صن
61.3157العاماملاجست

لية العلوم للبنات - 

ة ادر ا
علوم/ كيمياء- تحليلية

ميلة56.6423العامالدكتوراهطيف جبار رؤوف احمد150 ية فنيةلية الفنون ا فنون / تر

151
ن صباح داود  حسن

سلمان
ميلة70.201العامالدكتوراه فنون / تصميم داخلية الفنون ا

152
م محمود  ايفان عبد الكر

حمود
ميلة62.7067العامالدكتوراه فنون / تصميم طبالية الفنون ا

153
مع محمد ع ج 

حمزة
ميلة57.4783العامالدكتوراه لية الفنون ا

نما  فنون / س

نما ون - س وتلفز

154
رائد عبد االم منصور 

حسون 
ميلة56.2407العامالدكتوراه لية الفنون ا

شكيلية- فنون / فنون 

 رسم

155
دى أسماعيل عبد 

الرضا ج
ميلة38.6747العاماملاجست لية الفنون ا

ي  ط العر فنون / ا

والزخرفة

156
مروان صفاءالدين حسن 

خلف
ميلة35.519العاماملاجست لية الفنون ا

نما  فنون / س

ون  ون - تلفز وتلفز

157
دي  رنا عبداالم م

جاسم
ميلة62.14العاماملاجست لية الفنون ا

شكيلية- فنون / فنون 

 خزف

158
ر شلش  عبد االم طا

احول 
املاجست

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ميلة30.6786 لية الفنون ا

شكيلية- فنون / فنون 

 خزف

قانون خاصلية القانون 56.3439العامالدكتوراهع جمعة عبد خفي159



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

160
فاطمة نجم محمد 

مسعود
قانون خاصلية القانون 49.3962العامالدكتوراه

161
محمد اسماعيل جمعھ 

محمد
قانون دولية القانون 71.4919العاماملاجست

د ع حسن162 لية اللغات56.9587العامالدكتوراهفرح مؤ
ية-  ل ية/ لغة ان تر

س طرائق تدر

فنون / تصميم طبالية اللغات60.255العامالدكتوراهرغد فتاح را مطلب163

اظم صا164 لية اللغات70.945العامالدكتوراهسؤدد فاضل 
ية-  ل لغات/ لغة ان

لغة

165
رنا يوسف عبد اللطيف 

رشيد
الدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية اللغات70.1287

ية-  ل لغات/ لغة ان

لغة

ن رضيوي جواد166 لية اللغات67.8647العامالدكتوراهنوار حس
ية-  ل لغات/ لغة ان

لغة

الدكتوراهحيدر ز جاسم محمد167
داء  ذوي ش

شد الشع ا
ندسة81.4183 لية ال

علوم سياسية- 

دراسات دولية

168
احمد عصام محمد 

اظم جواد 
الدكتوراه

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ندسة67.8079 علوم/ تقنيات احيائيةلية ال

169
ن ناصر  علياء حس

ن حس
ندسة60.394العامالدكتوراه لية ال

اضيات  علوم/ ر

تطبيقية

يل شلش170 الدكتوراهلة شديد 
داء  ذوي الش

عد عام 2003
ندسة53.3493 لية ال

علوم/ علوم حياة- 

ئة علم الب

171
يم جاسم  خالد إبرا

محمد
الدكتوراه

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ندسة44.1067 يةلية ال ندسة/ بي

اظم172 ندسة73.567العامالدكتوراهاحمد سلمان جواد  لية ال
ة  ندسة/ تر

ندسة االسس و

ز جودي محمد173 ند عز ندسة59.86العامالدكتوراهم لية ال
اء-  ر ندسة/ ك

سيطرة وحاسبات

174
ميقات حسن صا 

دي م
ندسة75.5206العامالدكتوراه ةلية ال ندسة/ كيمياو

175
يم  د حسن ابرا غر

قدوري
ندسة68.4243العامالدكتوراه لية ال

ندسة/ مدنية- 

شاءات ا

ندسة76.2667العامالدكتوراهحيدر سعدي رديف داود176 لية ال
ندسة/ معلومات 

واتصاالت



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

177
أسماء صادق عبد 

م أحمد الكر
ندسة69.021العامالدكتوراه ةلية ال ندسة/ معمار

م178 ارة محمد كر ساء از ندسة68.3647العامالدكتوراهم ةلية ال ندسة/ معمار

ب عا حو179 ندسة62.4572العامالدكتوراهامل حب ندسة/ نفطلية ال

180
مياسھ محمد 

عبدالرحمن سلمان
ندسة57.2464العاماملاجست علوم/ علوم حاسباتلية ال

181
امل  صفا عبد السالم 

محمود
ندسة74.6987العاماملاجست ةلية ال ندسة/ كيمياو

ب غالب عليوي حسن182 ة وسموملية طب االسنان68.745العامالدكتوراهز صيدلة/ ادو

183
سوزان ع سلمان 

محمد
لية طب االسنان85.291العامالدكتوراه

طب اسنان/ امراض 

وجراحة ما حول 

االسنان

ن184 سر نجاح محمد حس لية طب االسنان83.356العامالدكتوراها

طب اسنان/ امراض 

وجراحة ما حول 

االسنان

لية طب االسنان81.3037العامالدكتوراهديل مازن اكرم فاضل185

طب اسنان/ امراض 

وجراحة ما حول 

االسنان

186
نور محمد حسن عبد 

املنعم محمد حسن
لية طب االسنان86.7683العامالدكتوراه

م  طب اسنان/ تقو

اسنان

اظم سلمان عواد187 لية طب االسنان83.345العامالدكتوراهسامي 
م  طب اسنان/ تقو

اسنان

188
اسراء سلمان جاسم 

محمد
لية طب االسنان83.074العامالدكتوراه

م  طب اسنان/ تقو

اسنان

الدكتوراهع محمد حميد ع189
داء  ذوي الش

قبل عام 2003
لية طب االسنان78.191

م  طب اسنان/ تقو

اسنان

190
وسماء صادق محمود 

ن محمد حس
لية طب االسنان75.1193العامالدكتوراه

طب اسنان/ صناعة 

اسنان

191
مصطفى سعدي ع 

رشيد
لية طب االسنان72.9016العامالدكتوراه

طب اسنان/ صناعة 

اسنان

ر192 ن محمد ظا لية طب االسنان70.7853العامالدكتوراهض حس
طب اسنان/ صناعة 

اسنان



ادةاالسمت شكيلدرجة املفاضلةالقناةالش التخصصال

193
حسام محمد سعيد 

جاسم
الدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية طب االسنان62.153

طب اسنان/ صناعة 

اسنان

ب جمعة جعفر محمد194 لية طب االسنان81.9033العامالدكتوراهز
طب اسنان/ طب 

اسنان االطفال

195
م فضيل أسطيفان 

داؤد
ةلية طب االسنان73.2487العامالدكتوراه ر طب/ احياء مج

هللا196 علوم/ علوم حاسباتلية طب االسنان70.4017العامالدكتوراهرغد خالد محمد خ

197
ن  اد سم حس س

س د
علوم/ علوم حاسباتلية طب االسنان68.3653العامالدكتوراه

ز صا198 لية طب االسنان75.48العامالدكتوراهرشا عباس عز
علوم/ علوم حياة- 

يوان علم ا

199
محمد سعيد محمد ع 

سعيد
لية طب االسنان65.2349العاماملاجست

طب اسنان/ امراض 

وجراحة ما حول 

االسنان

ادي عباس200 لية طب االسنان68.9284العاماملاجسترسل جعفر 
ة  طب اسنان/ ا

الفم

لية طب االسنان81.7898العاماملاجستدينا حامد عبيد حداد201
م  طب اسنان/ تقو

اسنان

202
ن عدنان محسن  حس

احمد
لية طب االسنان66.5843العاماملاجست

طب اسنان/ جراحة 

ن الفم والوجھ والفك

203
ابرار عبد الرضا رزو 

دي م
لية طب االسنان61.3007العاماملاجست

طب اسنان/ صناعة 

اسنان

ار204 لية طب االسنان60.7388العاماملاجستاسماء محمد خماس ز
طب اسنان/ طب 

اسنان االطفال

205
شذى عبدهللا عباس 

محمد
لية طب االسنان62.43العاماملاجست

طب اسنان/ طب 

ي االسنان الوقا

206
مروة اسماعيل عبد 

بار ز عبد ا العز
لية طب االسنان66.1637العاماملاجست

ة  طب اسنان/ معا

االسنان

اظم مو مدلول 207 ال  علوم/ علوم حاسباتلية طب االسنان65.6183العاماملاجستاب

اظم208 لية طب االسنان49.0377العاماملاجستعالء لطيف ع 
علوم/ علوم حياة- 

علم النبات

209
سارة رحيم محسن 

اسماعيل
لية طب الكندي53.938العامالبورد

 - طب/ طب باط

امراض جلدية
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210
اخالص خالد حميد 

محمد

الدبلوم 

العا

داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية طب الكندي57.845

 - طب/ طب باط

مفاصل

211
صبا جاسم حمدان 

جاسم
طب/ دوائياتلية طب الكندي66.916العامالدكتوراه

اظم212 ادي حمزة  عام  املاجستا
داء  ذوي الش

عد عام 2003
لية طب الكندي43.5441

ية-  ل اداب/ لغة ان

ادب

213
دي  رزاد يح كر ش

جالب
حلية طب الكندي56.1039العاماملاجست شر طب/ 

يم214 اثرلية طب الكندي56.0979العاماملاجستدعاء أحمد خليل ابرا ة الت طب/ فس

215
سن ردام  بيداء عبد ا

مر
الدكتوراه

داء  ذوي ش

شد الشع ا
62.705

اث  مركز احياء ال

ي العل العر
ية- لغة ية/ لغة عر تر

216
فارس ع فارس 

حمادي
48.3799العاماملاجست

اث  مركز احياء ال

ي العل العر

علوم اسالمية/ اصول 

الدين

يم خلف217 املاجستناء ع ابرا
داء  ذوي الش

عد عام 2003
40.0353

اث  مركز احياء ال

ي العل العر
قانون خاص

س جابر طھ218 ا ق الدكتوراهم
داء  ذوي الش

عد عام 2003
49.5393

مركز الدراسات 

اتيجية  االس

والدولية

ية- لغة ية/ لغة عر تر

د ع كرم219 سام فر 69.773العامالدكتوراهاب
مركز بحوث السوق 

لك وحماية املس

علوم/ علوم حياة- 

علم النبات

املاجستمضر صا احمد مغ220
داء  ذوي الش

قبل عام 2003
32.21

مركز بحوث السوق 

لك وحماية املس

زراعة/ املحاصيل 

قلية ا

221
محمد عناد غزوان 

اسماعيل
70.131العامالدكتوراه

مركز بحوث 

خ  ومتحف التار

الطبي

زراعة/ ثروة حيوانية- 

اسماك

222
ن حسن  عبد هللا حس

فياض
56.92العامالدكتوراه

عليم  ر و مركز تطو

املستمر

نما  فنون / س

ون  ون - تلفز وتلفز

223
شيماء عدنان محمد 

عباس
77.6147العاماملاجست

عليم  ر و مركز تطو

املستمر

ادارة واقتصاد/ 

محاسبة

73.553العامالدكتوراهبة حازم حامد حمدو224

ندسة  د ال مع

الوراثية والتقنيات 

االحيائية

علوم/ تقنيات احيائية


