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ساند؟الجهةالتخصصالقسمالجهة

1
بيداء احمد عبد 

محمد
106.387

مركز بحوث 

أمراض السكري
المختبرات

مركز بحوث 

دكتوراه / السكري

كيمياء حياتية/ 

مركز بحوث 

أمراض السكري
اصيلال

الملف مكتمل ، بالنسبة 

للتحصيل االكاديمي 

للبكالوريوس التفاصيل 

تم ارسالها للسيد 

المساعد العلمي 

المحترم بجامعتنا 

بموجب كتابنا المرقم 

13/2/017 في 254

2
نهاد علوان حسن 

علوان
فرع طب الفمكلية طب االسنان105.769

كلية طب 

دكتوراه / االسنان 

طب الفم/ 

اصيلالكلية طب االسنان

اختصاص التدريسية 

اشعة اسنان و الدراسة 

المطلوبة دكتوراه طب 

تلتزم المتقدمه ان -الفم 

يكون موضوع بحثها في 

طب الفم حصرا وليس 

اشعه اسنان

3
علي كاظم جالب 

فخري
فرع االدويةكلية الطب102.458

/ كلية الطب 

االدوية / دكتوراه 

الخلفية العلمية )

ماجستير ادوية : 

، سريرية 

بكلوريوس طب 

(وجراحة عامة

تم التدقيقاصيلالكلية الطب

4
عقيل غازي مطر 

كرم
علوم الجوكلية العلوم100.781

/ كلية العلوم 

علوم / دكتوراه 

كيمياء / الجو 

الغالف الجوي

اصيلالكلية العلوم
معدل التخرج للماجستير 

78.833

5
حسن نوري 

طارش حسن
100.401

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

الرياضة

التطبيقيه

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

دكتوراه / الرياضة 

فسلجة / 

العاب / التدريب 

قوى

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

الرياضة

اصيلال

سنوات الخدمة في 

التعليم العالي من اخر 

 شهر 9 سنة و 2شهادة 

درجة المفاضله بعد 

خصم الخدمه غير 

96.201الصحيحه 

6
شهالء فاضل 

صابر مجيد
97.721

مركز بحوث وعالج 

أمراض الدم

شعبة ضمان 

الجودة واألداء 

الجامعي

مركز امراض الدم 

احياء / دكتوراه / 

مجهرية

مركز بحوث وعالج 

أمراض الدم
اصيلال

7
شيماء مطشر 

حمزة فرهود
هندسة العمارةكلية الهندسة97.281

/ كلية الهندسة 

/ هندسة العمارة

نظرية / دكتوراه

عمارة

اصيلالكلية الهندسة

التخصص مطلوب حسب 

الهيكلية العلمية لقسم 

دكتوراة /هندسة العمارة

نظرية عمارة/ 

8
شيماء مهدي 

منصور مراد
كلية التربية97.2483

علوم القران 

الكريم

/ كلية التربية 

علوم / دكتوراه 

تفسير/ القران 

اصيلالكلية التربية

يعدل عدد البحوث 

المنشورة داخل العراق 

 والتوجد بحوث 6الى 

منشورة خارج العراق

9
امال محمد علي 

محمد
96.8817

المركز العراقي 

ألبحاث السرطان 

والوراثة الطبية

الوراثة الطبية

مركز بحوث 

السرطان والوراثة 

/ دكتوراه / الطبية 

وراثة خلوية طبية 

لالنسان

المركز العراقي 

ألبحاث السرطان 

والوراثة الطبية

اصيلال

10
كوثر ثابت صالح 

حمودي
كلية التربية94.9633

قسم علوم 

الحاسوب

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

 Bio/ حاسبات 

Computing

نقص بحث بحث عالمياصيلالكلية التربية

11
بلند محمد سليم 

شكري طاهر
معالجة االسنانكلية طب االسنان94.1183

كلية طب 

دكتوراه / االسنان 

معالجة االسنان/ 

اصيلالكلية طب االسنان
االختصاص مطلوب من 

قبل الكلية

12
منال هاشم 

ابراهيم عبد
الرياضياتكلية العلوم93.9547

/ كلية العلوم 

/ دكتوراه 

/ الرياضيات 

احصاء وبحوث 

عمليات

اصيلالكلية العلوم
البحوث المنشورة داخل 

4 وليس 3العراق 

13
هدى كريم مطلك 

صالح
كلية االداب93.6193

االنثروبولوجيا 

واالجتماع

انثروبولوجيا 

الجريمة
اصيلالكلية االداب

14
منيب حسن 

نشمي خلف
93.0497

كلية التربية 

االساسية

قسم التربية 

البدنية وعلوم 

الرياضة

التربية البدنية 

/ وعلوم الرياضة 

السباحة. ت.ط

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

15
محمد محمود 

محمد باقر
علوم القرآنكلية التربية91.9397

/ كلية التربية 

علوم / دكتوراه 

القران

اصيلالكلية التربية

16
هدى داود 

سلمان جبر
91.937

المركز العراقي 

ألبحاث السرطان 

والوراثة الطبية

شعبة ضمان 

الجودة واالداء 

الجامعي

مركز بحوث 

/ السرطان 

لغة / دكتوراه 

لغة/ انكليزية 

المركز العراقي 

ألبحاث السرطان 

والوراثة الطبية

اصيلال

17
رشدي ابراهيم 

جاسم محمد
الفيزياءكلية التربية90.7403

/ كلية التربية 

الفيزياء / دكتوراه 

 /Detectors

اصيلالكلية التربية

18
دنيا عبد الجبار 

ناجي عبد االمير
كلية التربية90.3903

شعبة الحسابات 

وحدة الرواتب

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

/ الجغرافية 

جغرافية بشرية

اصيلالكلية التربية

19
عطاء غازي عبد 

األمير عبود
كلية طب االسنان90.345

قسم الوقاية 

وتقويم واطفال 

االسنان

كلية طب 

دكتوراه / االسنان 

تقويم االسنان/ 

اصيلالكلية طب االسنان
االختصاص مطلوب من 

قبل الكلية

20
زينب خنجر مزيد 

دريغ
90.074

كلية التربية 

االساسية
رياض االطفال

كلية التربية 

/ االساسية 

رياض / دكتوراه 

اطفال

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

الترشيح
مالحظات 

المدقق
درجة المفاضلةاالسمت

طلب التخصصاالنتماء

1
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21
زينة عبد علي 

داود سلمان
كلية التربية89.0117

العلوم التربوية 

والنفسية

/ كلية التربية 

العلوم / دكتوراه 

التربوية والنفسية 

طرائق تدريس / 

اللغة االنكليزية

اصيلالكلية التربية

في فقرة التحصل 

االكاديمي يجب تغيير 

تخصص الماجستير الى 

طرائق تدريس اللغة 

االنكليزية

22
نور هاشم 

اسماعيل ظاهر
88.933

المركز العراقي 

ألبحاث السرطان 

والوراثة الطبية

بحوث السرطان

مركز بحوث 

السرطان والوراثة 

/ دكتوراه / الطبية 

هندسة وراثية 

للسرطان

المركز العراقي 

ألبحاث السرطان 

والوراثة الطبية

اصيلال

23
منال غسان 

احمد ايوب
الرياضياتكلية العلوم88.0487

/ كلية العلوم 

/ دكتوراه 

/ الرياضيات 

احصاء وبحوث 

عمليات

اصيلالكلية العلوم

24

زين العابدين 

ماجد محمد 

حسين

الفيزياءكلية التربية87.906

/ كلية التربية 

الفيزياء / دكتوراه 

 /Solar Cells

اصيلالكلية التربية

25
هاشم بدر 

جهلول سلطان
رئاسة الجامعة86.2967

مركز ابن سينا 

للتعليم االلكتروني

/ علوم الحاسوب 

تقنيات المعلومات 

مركز ابن سينا / 

للتعليم االلكتروني

اصيلالرئاسة الجامعة

26
عذراء عزيز عفان 

سميح
85.8557

كلية التربية 

االساسية
جغرافية

كلية التربية 

/ االساسية 

جغرافية / دكتوراه 

طرائق تدريس / 

االجتماعيات

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

27

محمد 

عبدالمحسن جبر 

علي

كلية الطب85.1347
األمراض والطب 

العدلي

/ كلية الطب 

االمراض / دكتوراه 

والطب العدلي

تم التدقيقاصيلالكلية الطب

28
محمد عباس 

معن علي
اللغة العربيةكلية االداب84.524

/ كلية االداب

اللغة / دكتوراه 

لغة/ العربية 

اصيلالكلية االداب

29
نور محسن ناصر 

علي
كلية الصيدلة83.8747

العقاقير والنباتات 

الطبية

/ كلية الصيدلة 

عقاقير / دكتوراه 

ونباتات طبية

اصيلالكلية الصيدلة

30
نعمت كريم 

مصطفى نياز
83.4863

كلية التربية 

االساسية

التربية البدنية 

وعلوم الرياضة

كلية التربية 

/ االساسية 

التربية / دكتوراه 

البدنية وعلوم 

تشريح/ الرياضة 

كلية التربية 

االساسية
اصيلال

 خطأ في معدل -

 البكالوريوس وتاريخ

 الحصول عليه والصواب

30في  (68،508)هو  / 

 خطأ في - 1994 /6

 تاريخ الحصول على

 شهادة الماجستير

5/ 30والصواب هو  / 

2012

31
زينب خيون 

عبدالرضا علي
كلية التربية82.7983

قسم علوم 

الحاسبات

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

 Cloud/ حاسبات 

and Network 

Security

اصيلالكلية التربية

32
هيام جاسب 

مجيد صادق
الفيزياءكلية التربية82.6087

/ كلية التربية 

الفيزياء / دكتوراه 

 /Molecular and 

Plasma

اصيلالكلية التربية

33
أمنة عامر عبدهللا 

جابر
كلية التربية82.5923

قسم العلوم 

التربوية والنفسية

/ كلية التربية 

العلوم / دكتوراه 

التربوية والنفسية 

طرائق تدريس / 

اللغة العربية

اصيلالكلية التربية
 2عدد البحوث المرفقة 

3وليس 

34
ذرغام جبار حمود 

والي
كلية التربية81.8713

قسم العلوم 

التربوية والنفسية

/ كلية التربية 

العلوم / دكتوراه 

التربوية والنفسية 

طرائق تدريس / 

اللغة العربية

اصيلالكلية التربية

35
اسامة محمد 

حسن نعمة
كلية طب االسنان81.7887

العلوم الطبية 

االساسية

كلية طب 

دكتوراه / االسنان 

االحياء الطبية/ 

اصيلالكلية طب االسنان
االختصاص مطلوب من 

قبل الكلية

36
سهير جواد كاظم 

صالح
81.4824

كلية التربية 

االساسية
الجغرافية

كلية التربية 

/ االساسية 

/ ماجستير 

/ جغرافية 

هيدرولوجي

الجامعة 

المستنصرية
االختصاص مطلوباصيلال

37
زيدون لطيف 

علي هادي
رئاسة الجامعة81.3856

قسم اشؤون 

االدارية

كلية العلوم 

/ السياسية 

/ ماجستير 

حاسبات 

(متطلبات جامعة)

اصيلنعمكلية العلوم
الخلفية العلمية مطابقة 

 )للتخصص المطلوب 

(علوم الحاسوب

38
زينب غالب 

حسين علي
81.2583

كلية التربية 

االساسية
قسم العلوم

كلية التربية 

/ االساسية 

/ علوم / دكتوراه 

كيمياء عضوية

كلية التربية 

االساسية
اصيلال

 ال يوجد تأييد تسلسل -

 وذلك عدد خريجي

طالب فقط (13)دفعتها   

وثائق - (7)وتسلسها   

 البكالوريوس والماجستير

2014بتأريخ   - 

االختصاص مطلوب

2
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39
فرح غازي محمد 

خلف
العمارةكلية الهندسة81.1923

/ كلية الهندسة 

/ هندسة العمارة

نظرية / دكتوراه

عمارة

اصيلالكلية الهندسة

بناء على طلب 

الموماليها بسبب خطا 

في ادراج التخصص حيث 

ان تخصصها هو تصميم 

معماري وليس نظريه 

عمارة

40
سناء صالح عبد 

علي فرحان
كلية االداب80.8817

قسم 

االنثروبولوجيا 

واالجتماع

انثروبولوجيا 

المجتمع العراقي
اصيلالكلية االداب

41
زينة عبداالمير 

عبدالحسن جياد
كلية التربية80.5297

العلوم التربوية 

والنفسية
اصيل

 لم تكتب التخصص -1

 المطلوب للدراسة علم

لم- 2الفس التربوي   

 يذكر اسم الكلية لتي

 طلبت التخصص وهي

من منتسبي الكلية

42
خالدة علي احمد 

يعقوب
كلية التربية80.4043

قسم علوم 

الحاسبات

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

/ حاسبات 

Machin Learning

اصيلالكلية التربية

 لم تكتب معدل -1

تاييد- 2البكلوريوس   

 ذوي الشهداء معنون

 الى وزارة الدقاع ولم

 يكن باسمها بل باسم

اخيها وبتاريخ قديم

43
ابرار حسن جابر 

موسى
علم النفسكلية االداب79.7087

/ كلية االداب

علم / دكتوراه 

النفس 

الفسيولوجي

اصيلالكلية االداب

44
فراس ناجي 

حاتم جالس
رئاسة الجامعة79.6743

قسم البعثات 

والعالقات الثقافية

كلية العلوم 

/ السياحية 

ادارة / ماجستير 

االعمال السياحية

كلية السياحة 

وادارة الفنادق
اصيلال

45
عبير جبار سعيد 

جبر
79.3773

كلية التربية 

االساسية
الرياضيات

كلية التربية 

/ االساسية 

رياضيات / دكتوراه 

جبر مجرد/ 

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

46
اميرة جواد كاظم 

محمد
الفيزياءكلية التربية79.3677

/ كلية التربية 

الفيزياء / دكتوراه 

 /Detectors

اصيلالكلية التربية

47
حيدر علي 

سلمان عبد
79.228

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

الرياضة

العلوم التطبيقية

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

دكتوراه / الرياضة 

/ رياضة خواص / 

اثقال

كلية التربية 

البدنية وعلوم 

الرياضة

اصيلال

48
اسراء اكرم 

عباس حسين
الفيزياءكلية التربية79.199

/ كلية التربية 

الفيزياء / دكتوراه 

 /Sensering

اصيلالكلية التربية

49
سمية غالب 

زنجيل محسن
78.8067

كلية العلوم 

السياسية

النظم السياسية 

والسياسات 

العامة

كلية العلوم 

/ السياسية 

النظم / دكتوراه 

السياسية 

والسياسات 

العامة

كلية العلوم 

السياسية
اصيلال

50
عادل خضير 

بغيض محمد
الرياضياتكلية التربية77.7277

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

نظم / الرياضيات 

ديناميكية

اصيلالكلية التربية

 التخصص الدقيق -1

 للموما اليه في

 الماجستير هو التحليل

2الدالي وليس كما ذكر  -

 التخصص المتقدم اليه 

 قريب من تخصصه في

تاييد- 3. الماجستير   

 ذوي الشهداء من

 المجلس البلدي وليس

 من مجلس المحاقظة أو

. مؤسسة الشهداء

51
هدى عبدالحميد 

سليم سعيد
77.4597

كلية التربية 

االساسية
قسم اللغة العربية

كلية التربية 

/ االساسية 

اللغة / دكتوراه 

االدب / العربية 

االندلسي

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

52
زينب محمد 

حسين راضي
77.4377

كلية التربية 

االساسية
اللغة العربية

كلية التربية 

/ االساسية 

اللغة / دكتوراه 

االدب / العربية 

العباسي

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

53
مثنى صالح 

مهدي عباس
الشؤون االداريةرئاسة الجامعة77.3023

/ كلية العلوم 

علوم / ماجستير 

الحاسوب

اصيلالكلية العلوم

54
ضرغام صادق 

مرزة محمدعلي
الباطنيةكلية الطب76.0593

بورد / كلية الطب 

طب باطني

الجامعة 

المستنصرية
تم التدقيقاصيلال

55
حسنين سمير 

مسلط عالوي
75.4993

مركز بحوث وعالج 

أمراض الدم
المناعة والتخثر

مركز امراض الدم 

مناعة / دكتوراه / 

سريرية

مركز بحوث وعالج 

أمراض الدم
اصيلال

56
عامر محسن 

سلمان حمزه
74.94

كلية العلوم 

السياسية
قسم العالقات

كلية العلوم 

/ السياسية 

النظم / دكتوراه 

السياسية 

والسياسات 

العامة

كلية العلوم 

السياسية
اصيلال

-غير منتسب في الكليه 

 الملفه منقوصه

57
زهراء غالب 

مصطفى خضير
كلية الهندسة74.7973

الهندسة 

مختبر /الكهربائية

المكائن الكهربائية

ماجستير 

هندسة كهربائية 

جهد عالي/ 

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

التخصص مطلوب حسب 

الهيكلية العلمية لقسم 

/ الهندسة الكهربائية

جهد /ماجستير كهرباء

عالي

58
هناء خالد محمد 

خالد
74.1366

كلية االدارة 

واالقتصاد
الشعبة المالية

ماجستير 

/ محاسبة مالية 

محاسبة

الجامعة 

المستنصرية
تتوفرفيها كافة الشروطاصيلال

3
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59
وسن ابراهيم 

نذير توفيق
73.1567

كلية التربية 

االساسية
التربية الفنية

ماجستير تربية 

طرائق / فنية 

تدريس التربية 

الفنية

الجامعة 

المستنصرية
االختصاص مطلوباصيلال

60
نور ضياء الدين 

محمد عبد الغفور
قسم التأريخكلية االداب71.748

/ كلية االداب

التاريخ / دكتوراه 

تاريخ اسالمي/ 

اصيلالكلية االداب

61
دنيا شرهان 

ويس خضير
كلية الهندسة71.5114

قسم الهندسه 

مختبر /الكهربائية

القوى الكهربائية

اصيل

التخصص مطلوب حسب 

الهيكلية العلمية لقسم 

/ الهندسة الكهربائية

جهد /ماجستير كهرباء

عالي

62
سهى عدنان 

ابراهيم عزت
علوم حاسباتكلية التربية71.4817

/ كلية التربية 

التاريخ / دكتوراه 

تاريخ اسالمي/ 

اصيلالكلية التربية

63
اسراء نزار حيدر 

نوشي
كلية الهندسة70.1876

قسم الهندسة 

الميكانيكية

ماجستير 

هندسة 

/ ميكانيكية

ميكانيك تطبيقي

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

التخصص مطلوب حسب 

الهيكلية العلمية لقسم 

الهندسة 

/ ماجستير/ميكانيك

ميكانيك تطبيقي

64
سارة سهام 

فاضل عقيل
69.9396

كلية السياحة 

وادارة الفنادق

كلية العلوم 

- السياحية 

مكتب معاون 

العميد للشؤون ال

/ كلية القانون

/ ماجستير 

حاسوب 

(متطلبات جامعة)

اصيلنعمكلية العلوم
الخلفية العلمية مطابقة 

 )للتخصص المطلوب 

(علوم الحاسوب

65

كرار عبد الزهرة 

عبد الرضا ابو 

الريش

69.0513
كلية التربية 

االساسية

قسم التربية 

الخاصة

كلية التربية 

/ االساسية 

التربية / دكتوراه 

طرائق / الخاصة 

تدريس العلوم 

االجتماعية

كلية التربية 

االساسية
اصيلال

 لديه بحثان أحدهما -

 قبول نشر واآلخر فقط

لديه- شهادة تقديرية   

 كتاب مؤلف اعتبره

 كبحث منشور خارج

االختصاص- العراق   

مطلوب

66
حيدر علي حسن 

بدن
كلية االداب68.9603

االنثروبولوجيا 

واالجتماع

انثروبولوجيا 

االقاليم
اصيلالكلية االداب

67
حيدر حسين 

لعيبي صالح
كلية الصيدلة68.9513

فرع االدوية 

والسموم

/ كلية الصيدلة 

علوم / ماجستير 

مختبرية

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

68
عبير فالح ذياب 

ناصر
كلية التربية68.7623

وحدة تسجيل 

الدراسات العليا

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

/ الجغرافية 

جغرافية بشرية

اصيلالكلية التربية

69
شيماء نوري 

عبدالرضا زبون
الرياضياتكلية العلوم68.0973

/ كلية العلوم 

/ دكتوراه 

/ الرياضيات 

رياضيات صرفة

جلبت شهادة الوفاة فقطاصيلالكلية العلوم

70
عامر إسماعيل 

مصطفى سعيد
الرياضياتكلية العلوم68.058

/ كلية العلوم 

/ دكتوراه 

/ الرياضيات 

رياضيات صرفة

اصيلالكلية العلوم

71

حسام عبد 

الخالق عثمان 

حاتم

67.9713
كلية التربية 

االساسية
التربية الفنية

كلية التربية 

/ االساسية 

التربية / دكتوراه 

تشكيلي / الفنية 

نحت/ 

كلية التربية 

االساسية
اصيلال

 خطأ في تاريخ الحصول -

 على البكالوريوس

7/ 15)والصواب هو  / 

 خطأ في معدل - (2008

 البكالوريوس والصواب هو

 االختصاص - (73,17)

مطلوب

72
رغيد حسين 

حسن زكر
كلية التربية67.8463

قسم علوم 

الحاسبات

/ كلية التربية 

/ دكتوراه 

 Cloud/ حاسبات 

and Network 

Security

اصيلالكلية التربية

73
علي ارزيج صبر 

ثامر
كلية الهندسة67.6973

قسم هندسة 

العمارة

/ كلية الهندسة 

/ هندسة العمارة

/ دكتوراه

تكنولوجيا عمارة

اصيلالكلية الهندسة

التخصص مطلوب حسب 

الهيكلية العلمية لقسم 

دكتوراة /هندسة العمارة 

تكنولوجيا عمارة/ 

74
ابتسام عصام 

عبد الستار محمد
الموارد البشريةكلية االداب67.319

/ كلية االداب

اللغة / دكتوراه 

ادب / العربية 

اسالمي

اصيلالكلية االداب

75
حنين علي 

ابراهيم علوان
رئاسة الجامعة67.1824

قسم الشؤون 

االدارية

مركز بحوث 

/ السكري

علوم / ماجستير 

حياة

مركز بحوث 

أمراض السكري
ملف مكتملاصيلال

76
حسين علي 

كريم عمران
كلية الصيدلة66.8997

الكيمياء 

الصيدالنيه

/ كلية الصيدلة 

/ ماجستير 

كيمياء صيدالنية

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

77
ايمان سليم 

يوسف داغر
مركز ابن سينارئاسة الجامعة66.518

/ لغة / لغة عربية 

مركز ابن سينا 

للتعليم االلكتروني

اصيلالرئاسة الجامعة

78
محمد خلف 

حمود زعنون
66.02

كلية السياحة 

وادارة الفنادق
الفنادق

كلية العلوم 

/ السياحية 

/ دكتوراه 

محاسبة فندقية

كلية السياحة 

وادارة الفنادق
اصيلال

79
وسناء هادي 

عبدهللا خلف
فرع طب االطفالكلية الطب64.1311

امراض الغدد 

اطفال/ الصم 
تم التدقيقاصيلالكلية الطب

80
أية حسين علي 

عسكر
كلية طب االسنان63.8644

فرع األطفال 

التقويم و الوقاية

ماجستير امراض 

وجراحة ما حول 

االسنان

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

االختصاص مطلوب من 

قبل الكلية

4
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81
ابراهيم محمد 

علي ابراهيم
رئاسة الجامعة63.3117

الدراسات 

والتخطيط 

والمتابعة

كلية العلوم 

/ السياسية 

/ ماجستير 

حاسبات 

(متطلبات جامعة)

اصيلنعمكلية العلوم
الخلفية العلمية مطابقة 

للتخصص المطلوب

82
اركان حسين 

علي صالح
علم النفسكلية االداب62.6617

/ كلية االداب

علم / دكتوراه 

علوم / النفس 

/ تربوية ونفسية 

طرائق تدريس 

اجتماعيات

اصيلالكلية االداب

83
شيماء حميد 

رشيد كاظم
62.2093

كلية السياحة 

وادارة الفنادق

وحدة التعليم 

المستمر

كلية العلوم 

/ السياحية 

/ دكتوراه 

انثروبولوجيا 

سياحية

كلية السياحة 

وادارة الفنادق
اصيلال

84
هبة باسم 

محمدصالح ناصر
كلية طب االسنان60.1907

فرع الجراحة 

وأمراض اللثة

ماجستير جراحة 

الفم والوجه 

والفكين

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

االختصاص مطلوب من 

قبل الكلية

85
رؤى عباس 

مهدي رحمة
59.66

مركز بحوث 

أمراض السكري
المختبرات

مركز بحوث 

دبلوم / السكري

علوم حياة/ عالي

الجامعة 

المستنصرية
الملف مكتملاصيلال

86

سالي سرمد 

محمدعلي 

عيسى

كلية الطب59.5941
شعبة االشعة 

التشخيصية

بورد / كلية الطب 

طب باطني

الجامعة 

المستنصرية
تم التدقيقاصيلال

87
سجى محمد 

منصور خلف
قسم الصيدالنياتكلية الصيدلة59.1261

/ كلية الصيدلة 

صيدلة / بورد 

الخلفية )سريرية 

: العلمية 

(بكلوريوس صيدلة

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

88
حيدر عبدالزهره 

شلش زامل
59.0743

كلية التربية 

االساسية

قسم اللغة 

االنكليزية

اللغة . ت.ط

االنكليزية

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوب -اصيلال

89
عبد هللا ثجيل 

سلمان يويزع
رئاسة الجامعة58.8571

الدراسات 

والتخطيط 

والمتابعة

كلية العلوم 

/ السياسية 

/ ماجستير 

حاسبات 

(متطلبات جامعة)

اصيلنعمكلية العلوم
الخلفية العلمية مطابقة 

للتخصص المطلوب

90
سالي عبد زغير 

مشيل
58.856

مركز بحوث 

أمراض السكري
المختبرات

مركز بحوث 

دبلوم / السكري

علوم حياة/ عالي

الجامعة 

المستنصرية
ملف مكتملاصيلال

91
علياء حسن 

بوهان حاشوش
56.7283

مركز بحوث 

أمراض السكري
المختبرات

مركز بحوث 

/ السكري

علوم / ماجستير 

حياة

الجامعة 

المستنصرية
الملف مكتملاصيلال

92
مينة حسن علي 

احمد
55.601

مركز بحوث 

أمراض السكري
المختبرات

مركز بحوث 

دبلوم / السكري

علوم حياة/ عالي

الجامعة 

المستنصرية
الملف مكتملاصيلال

93
فاتن يونس 

حسين علي
القانون الخاصكلية القانون54.365

/ كلية القانون

قانون / دكتوراه 

مدني

اصيلالكلية القانون

94
قصي جابر ام 

معين غثيث
54.311

كلية التربية 

االساسية

قسم االرشاد 

النفسي 

والتوجيه التربوي

كلية التربية 

/ االساسية 

االرشاد / دكتوراه 

النفسي 

والتوجيه التربوي 

علم النفس / 

العام

كلية التربية 

االساسية
اصيلال

 خطأ في معدل -

 البكالوريوس والصواب هو

 وجود خطأ - (65,79)

 في أحد البحوث في

 - اسم الباحث

االختصاص مطلوب

95
ميادة غازي 

حسين محمد
رئاسة الجامعة53.4407

قسـم البحث 

شعبة / والتطوير 

تدقيق الوثائق

كلية العلوم 

/ السياسية 

لغة / ماجستير 

انكليزية 

(متطلبات جامعة)

الخلفية العلمية مطابقةاصيلنعمكلية االداب

96
اركان عبد االمير 

كاظم حسين
52.4833

كلية التربية 

االساسية

قسم التربية 

االسرية والمهن 

الفنية

كلية التربية 

/ االساسية 

التربية / دكتوراه 

االسرية والمهن 

تصميم / الفنية 

اقمشة

كلية التربية 

االساسية
االختصاص مطلوباصيلال

97
مريم صبري 

ابراهيم صالح
كلية الطب51.578

فرع االحياء 

المجهرية

/ كلية الطب 

االحياء / دكتوراه 

/ المجهرية 

فايروسات

تم التدقيقاصيلالكلية الطب

98
كرار ناصر حريب 

دهليز
كلية االداب51.204

االنثروبولوجيا 

واالجتماع

انثروبولوجيا 

المجتمع العراقي
اصيلالكلية االداب

99
عبير قاسم جبر 

برهان
الشؤون الهندسيةكلية الهندسة50.3407

/ كلية الهندسة 

/ هندسة العمارة

تصميم / دكتوراه

معماري

اصيلالكلية الهندسة
عدم وجود االوليات 

.وعدم وجود عدم ممانعة

100
سمارة محمد 

خضر علي
فرع الفسلجةكلية الطب49.751

ماجستير فسلجة 

الخلفية العلمية )

بكلوريوس طب 

(وجراحة عامة

الجامعة 

المستنصرية
تم التدقيقاصيلال

101
حلية كنعان 

محمد رحيم
49.5014

مركز بحوث 

أمراض السكري
المختبرات

مركز بحوث 

/ السكري

علوم / ماجستير 

حياة

الجامعة 

المستنصرية
الملف مكتملاصيلال

102
هناء عبد احمد 

عبد هللا
الترجمةكلية االداب48.9867

/ كلية االداب

اللغة / دكتوراه 

لغة/ االنكليزية 

اصيلالكلية االداب
يتجاوز عمر المتقدمة 

السن المناسب للتقديم 

العام

5
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103
منتهى شوكه 

طعمه محمد
رئاسة الجامعة48.8457

مركز ابن سينا 

للتعليم 

- االلكتروني

القسم التربوي

مناهج وطرائق 

مركز / تدريس 

ابن سينا للتعليم 

االلكتروني

اصيلالرئاسة الجامعة

104
ايالف زهير حميد 

صالح
47.5191

مركز بحوث وعالج 

أمراض الدم

المناعة/المختبرات

 والتخثر

مركز امراض الدم 

وراثة / ماجستير/ 

خليوية

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

105
باسم ذهيب 

خلف ياسين
الخاصكلية القانون38.7663

/ كلية القانون

قانون / دكتوراه 

دولي خاص

اصيلالكلية القانون
نقص وثيقة البكلوريوس 

والمعلومات المتعلقة بها

106
حيدر صادق 

عبدالمجيد علي
طب الفمكلية طب االسنان36.441

ماجستير انسجة 

الفم

الجامعة 

المستنصرية
اصيلال

االختصاص مطلوب من 

اليوجد .. قبل الكلية

تقييم الخر سنتين كونه 

نقل من جامعة بابل ولم 

تردنا درجاته لحد االن 

كونها غير مصادق عليها 

في كليته السابقة
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