
ادةاالسم سابالدرجةالتخصصالقناةالش ة االن ج

ندسة العمارةالعامدكتوراهحسن حيدر عبد الرزاق حسن امعة51.019ندسة/ رئاسة ا

اب محمد فرحان شراد دكتوراها
عد عام  داء  ذوي الش

2003
اضة بية البدنية وعلوم الر امعة58.472ال رئاسة ا

رزاد شاكر رؤوف محمد دكتوراهش
عد عام  داء  ذوي الش

2003
امعة41.07اعالم/عالقات عامة رئاسة ا

ز محمد ماجستاله خالد عبدالعز
عد عام  داء  ذوي الش

2003
لية االداب29.343قانون /القانون العام

ي صا اد حسو ماجستنوار 
عد عام  داء  ذوي الش

2003
اسبات لية االداب32.54علوم/علوم ا

م حمادي اض عبدالكر لية االداب71.756اداب/فلسفةالعامماجستآيات ر

اشم عبد نه قاسم  خ-قديمالعامدكتوراهز لية االداب57.996اداب/تار

ن لية االداب68.116اداب/اثار-قديمالعامماجسترفقه جابر ياسر حس

م عطيه لية االداب56.284اداب/اثار-قديمالعامدكتوراهسمر عباس عبد الكر

ر ماجستمحمد حامد عذار ضا
عد عام  داء  ذوي الش

2003
ر ر/تطبيقات الل لية االعالم24.3ل

سم ية-لغةالعامدكتوراهملى حسن محمد بر ل لية االعالم36.543اداب/اللغة االن

اضةالعامماجستايناس خالد رشيد جمعة بية البدنية وعلوم الر اضة70.919ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

ن مطر اضةالعامدكتوراهمصطفى عبد األم حس بية البدنية وعلوم الر اضة58.165ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

ماجستميثم عبدالواحد كبيان ص
عد عام  داء  ذوي الش

2003
اضة بية البدنية وعلوم الر اضة24.364ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

67.582قانون /القانون العامالعامماجستنجوى حسن ع حسون 
اضة  بية البدنية وعلوم الر لية ال

للبنات

ن ع عبيد اضةالعامدكتوراهدعاء حس بية البدنية وعلوم الر 49.155ال
اضة  بية البدنية وعلوم الر لية ال

للبنات

ادي خ-اسالميالعامدكتوراهبيداء جبار محمد  ية/تار بية للبنات29.639تر لية ال

ةالعامدكتوراهمنتظر سلمان عاشور مج ح واال شر 48.647طب بيطري /ال
بية للعلوم الصرفة - ابن  لية ال

يثم ال



ياةالعامدكتوراهسلوى ع غانم ج ية/علوم ا 48.188تر
بية للعلوم الصرفة - ابن  لية ال

يثم ال

اشم محمد العامماجسترشا طارق 
س علوم  ية/طرائق تدر تر

ياة ا
53.737

بية للعلوم الصرفة - ابن  لية ال

يثم ال

اظم ض االطفالالعامماجستأحمد وسام شاكر  ض/تمر ض68.087تمر لية التمر

ئةالعامدكتوراهبراء مزاحم ذاكر محمود ياة-علم الب لية الزراعة37.291علوم/علوم ا

لية الزراعة28.42علوم/التقنيات االحيائيةالعامماجستنور اياد رشيد مجيد

لية الزراعة46.81زراعة/وقاية النبات-حشراتالعامدكتوراهسمر مث نجم شكر

ب ش حب لية الزراعة60.681زراعة/وقاية النبات-امراضالعامدكتوراهعمار امجد عا

لية الزراعة44.943زراعة/علوم االغذيةالعامدكتوراهورود فوزي احمد محمد

قليةالعامدكتوراهجمال وليد محمود أحمد اصيل ا لية الزراعة60.053زراعة/ا

اد اظم ج ماجستبتول عالء 
عد عام  داء  ذوي الش

2003

ندسة  نة و س زراعة/ال

دائق ا
لية الزراعة72.043

العامماجستيثم ع صا عبد
ندسة  نة و س زراعة/ال

دائق ا
لية الزراعة64.984

العامدكتوراهغفران احمد خض داود
ندسة  نة و س زراعة/ال

دائق ا
لية الزراعة51.588

ن ن ام س اد عبد ا لية الصيدلة61.202علوم/التقنيات االحيائيةالعامدكتوراهنور 

ادي  الة عبد الصاحب عبد ال

حسن
لية الصيدلة65.668صيدلة/كيمياء صيدالنيةالعامدكتوراه

اشم خليل حمد لية الصيدلة62.814صيدلة/كيمياء صيدالنيةالعامماجستبه 

لية الصيدلة53.733صيدلة/كيمياء صيدالنيةالعامدكتوراهسميه سعدي عباس عنفوص

يم عبد الرحمن لية الصيدلة56.789صيدلة/عقاق ونباتات طبيةالعامدكتوراهرؤى محمد ابرا

يم ةالعامماجستنور مبدر خلف ابرا ر لية الصيدلة64.632صيدلة/صيدلة سر

ةالعامبوردسارة احمد خالد عليوي  ر لية الصيدلة58.995صيدلة/صيدلة سر

ت ةالعامدكتوراهرؤى ناطق يح نز ر لية الصيدلة52.415صيدلة/صيدلة سر



لية الصيدلة70.037صيدلة/صيدالنياتالعامماجسترشا حميد خالد جواد

س فاضل محمد ع لية الصيدلة61.413صيدلة/صيدالنياتالعامدكتوراهم

ب احمد صادق محمد لية الصيدلة55.305صيدلة/صيدالنياتالعامدكتوراهز

م رشيد عبد رؤوف ة وسمومالعامدكتوراهمر لية الصيدلة50.098صيدلة/ادو

يم يم عبدالعباس ابرا اسباتالعامماجستاسراء ابرا لية الطب67.328علوم/علوم ا

أحمد محمد لطفي محمود عبد 

اللطيف
حالعامدكتوراه شر لية الطب47.353طب/

ن حسن اب ام لية الطب59.05طب/الباطنيةالعامبوردفرح و

ن ن ع حس ياة-علم النباتالعامدكتوراهفاتن حس لية العلوم42.235علوم/علوم ا

راء محمد احمد علوان العامماجستز
ياة-علم االحياء  علوم/علوم ا

ة ر ا
لية العلوم71.696

العامدكتوراهدى محمد حسن عبد الرزاق
ياة-علم االحياء  علوم/علوم ا

ة ر ا
لية العلوم57.759

ر أحمد عواد العامدكتوراهداليا أز
ياة-علم االحياء  علوم/علوم ا

ة ر ا
لية العلوم50.76

عيم عباس ماجستسيف الدين سعد 
عد عام  داء  ذوي الش

2003
اسبات لية العلوم60.44علوم/علوم ا

يم اسباتالعامدكتوراهفاتن صادق خزعل ابرا لية العلوم45.294علوم/علوم ا

ن لية العلوم49.225علوم/الكيمياء-التحليليةالعامدكتوراهفاطمه حمدي عبدهللا ياس

ن ع حسن ياء-االغشية الرقيقةالعامدكتوراهبه حس لية العلوم63.598علوم/الف

لية العلوم44.893علوم/الفلكالعامدكتوراهنور ز خضر محمد

د ادي مطلك ف اضياتالعامدكتوراهاسامه  ية/الر لية العلوم34.835تر

اظم مو محمود العامماجستمنت 
اء- ر ندسة ك ندسة/

ونيك واتصاالت الك
لية العلوم االسالمية48.525

ن جع من طوفان دكتوراهحس
عد عام  داء  ذوي الش

2003
اسبات لية العلوم االسالمية44.444علوم/علوم ا

ياة-علم النباتالعامدكتوراهعم حيدر جواد سعيد لية العلوم للبنات44.433علوم/علوم ا



دي فاضل محمد العامدكتوراهنور م
ياة-علم  علوم/علوم ا

يوان ا
لية العلوم للبنات52.429

اظم ع لية العلوم للبنات43.396علوم/الكيمياء-التحليليةالعامدكتوراهاسراء عامر 

زاع ن  بار حس ةالعامدكتوراهدى عبد ا ياء-النوو لية العلوم للبنات41.588علوم/الف

س راء فاضل عدنان يو ياء-االغشية الرقيقةالعامماجستالز لية العلوم للبنات77.596علوم/الف

دان اظم ز اضياتالعامدكتوراهاحمد جميل  لية العلوم للبنات48.098علوم/الر

ماجستسراء نجم عبدهللا شاكر
عد عام  داء  ذوي الش

2003
اقتصاد/محاسبة لية العلوم للبنات37.615ادارة و

سن م منصور مح دكتوراهايمان كر
عد عام  داء  ذوي الش

2003
ية-لغة ل لية العلوم للبنات38.227اداب/اللغة االن

سن عوده البد شكيلية-رسمالعامدكتوراهمحمد عبد ا ميلة36.843فنون /الفنون ال لية الفنون ا

شكيلية-خزفالعامدكتوراهمياسه محمد عا خلف ميلة48.461فنون /الفنون ال لية الفنون ا

اظم يد  م ج لية القانون 63.129قانون /القانون العامالعامماجستبراء كر

بار العامدكتوراهتبارك محمود شكر عبد ا
اقتصاد/ادارة صناعية- ادارة و

ادارة انتاج وعمليات
لية القانون 48.412

ن ا شذر اسماعيل حس العامماجستس
انيك- ندسة مي ندسة/

ات ع وحرار موا
ندسة26.771 لية ال

ع ندسة مدنية-طرق العامدكتوراهعلياء فا حمد ضا ندسة40.228ندسة/ لية ال

ةالعامدكتوراهانتصار محسن خض جاسم ندسة كيمياو ندسة69.328ندسة/ لية ال

ماجستانصاف جاسم نصيف جاسم
داء قبل عام  ذوي الش

2003

اء- ر ندسة ك ندسة/

ونيك واتصاالت الك
ندسة24.867 لية ال

ندسة العمارةالعامماجستايه فرات محمد صا ندسة67.476ندسة/ لية ال

اظم محمد دكتوراهأروى محمود 
عد عام  داء  ذوي الش

2003
ندسة49.612ندسة/طاقة لية ال

دي محمد ندسة49.496ندسة/طاقةالعامدكتوراهشيماء عالءالدين م لية ال

ب جابر اسباتالعامدكتوراهرشا طالب غض ندسة39.413علوم/علوم ا لية ال

دان خلف سلطان العامماجستايناس ز
اقتصاد/علوم مالية  ادارة و

ومصرفية
ندسة31.792 لية ال



ةالعامماجستمروه عزالدين عباس صا ندسة كيمياو وارزمي30.318ندسة/ ندسة ا لية ال

م محمد سلطان اترونكسالعامماجستامنه كر وارزمي62.71ندسة/مي ندسة ا لية ال

ماجستعمر نافع محمود خلف
عد عام  داء  ذوي الش

2003

انيك-النظم  رومي ندسة/ك

انيكية رومي الك
وارزمي33.466 ندسة ا لية ال

اقتصاد/محاسبةالعامماجسترنا طارق سلمان حمودي وارزمي45.284ادارة و ندسة ا لية ال

ز عبدهللا ب عبد املنعم عز لية طب االسنان59طب اسنان/صناعة االسنانالعامدكتوراهز

لية طب االسنان52.408طب اسنان/صناعة االسنانالعامماجستس محمد رضا محسن

لية طب االسنان50.222طب اسنان/صناعة االسنانالعامدكتوراهبان سعد جاسم حمادي

العامدكتوراهصالح جاسم محسن حسن
طب اسنان/جراحة الفم 

ن والوجه والفك
لية طب االسنان45.18

ن ناصر ندسة حاسباتالعامماجستدعاء يوسف حس لية طب الكندي55.694ندسة/

لية طب الكندي57.341طب/طب وجراحة العيون العامبوردمحمد عون مجيد غدير

راء حيدر رؤوف محمد صا العامبوردز
لدية  طب/االمراض ا

ة ر والز
لية طب الكندي60.253

ن رضا ن سم ي37.865علوم سياسية/عالقات دوليةالعامماجستع ياس اث العل العر مركز احياء ال

اد عبيد العامدكتوراهبه محمد ج
ياة-علم  علوم/علوم ا

يوان ا
خ الطبي51.949 مركز بحوث ومتحف التار

رالعامدكتوراهملياء قند خليف را ر/تطبيقات الل ر للدراسات العليا47.245ل د الل مع

رالعامماجستمينا احمد عبداملطلب احمد ر/تطبيقات الل ر للدراسات العليا31.109ل د الل مع

العامماجستوالء نجم عبد الواحد حسن
ياة-علم  علوم/علوم ا

يوان ا
ر للدراسات العليا44.867 د الل مع

ب فخري مرزة مو العامدكتوراهز
ياء صلبة  ياء-الف علوم/الف

ومواد
ر للدراسات العليا52.069 د الل مع

دي العامدكتوراهوازن حليم صا م
ندسة الوراثية والتقنيات  ال

االحيائية
50.836

ندسة الوراثية والتقنيات  د ال مع

االحيائية

ي ن عالوي د العامماجستع عبد املع
ندسة الوراثية والتقنيات  ال

االحيائية
38.511

ندسة الوراثية والتقنيات  د ال مع

االحيائية


