
نتائج الترشیح االولي لمنتسبي الجامعة المستنصریة لالجازات الدراسیة داخل العراق للعام الدراسي 2018 - 2019 

الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
ذوي الشھداء الماجستیردينا وائل عبد حمودي1

المركز العراقي ألبحاث عام48.998بعد عام 2003
الجامعة المستنصريةھندسة وراثیة للسرطانوحدة الوراثةالسرطان والوراثة الطبیة

الجامعة المستنصريةھندسة العمارة / نظرية عمارةقسم ھندسة العمارةكلیة الھندسةعام34.7774العامالماجستیررشا جمیل خلیل ابراھیم2

ذوي الشھداء الماجستیرھبة صالح مفتن دحام3
الجامعة المستنصريةھندسة العمارة / تصمیم معماريقسم ھندسة العمارةكلیة الھندسةعام53.6616بعد عام 2003

الجامعة المستنصريةھندسة الطرق والنقل/ تخطیط نقلقسم ھندسة الطرق والنقلكلیة الھندسةعام76.552العامالماجستیرحسین محمد نور خضر ثامر4

الجامعة المستنصريةھندسة الطرق والنقل/ تخطیط نقلقسم ھندسة الطرق والنقلكلیة الھندسةعام64.2367العامالماجستیرزينه احمد شكري علي5

مركز بحوث وعالج عام40.9424العامالماجستیرانتصار منفي احمد سبع6
الجامعة المستنصريةمناعة سريريةاالحیاء المجھريةأمراض الدم

الجامعة المستنصريةمعالجة االسنانالمعالجهكلیة طب االسنانعام65.124العامالماجستیرحسین خلیل محمد نعمه7

الجامعة المستنصريةقانون العمل والضمانالشعبة القانونیةكلیة القانونعام74.3294العامالماجستیررشا كاظم عطیة مطیر8

لقاء عبد السادة جالي 9
الجامعة المستنصريةقانون / المالیة العامةالدراسات العلیاكلیة القانونعام62.1676العامالماجستیروحیلي

ذوي الشھداء الماجستیراحمد ستار يكر حسین10
الجامعة المستنصريةقانون / المالیة العامةالشعبة القانونیةكلیة القانونعام37.948بعد عام 2003

الجامعة المستنصريةفیزياء / بالزماقسم الشؤون العلمیةرئاسة الجامعةعام76.6601العامالماجستیرمدين احمد خلف عجاج11

ذوي الشھداء الماجستیررغد عبد صحن جاسم12
الجامعة المستنصريةفیزياء / بالزماامانة مجلس الجامعةرئاسة الجامعةعام26.034بعد عام 2003

مركز بحوث أمراض عام43.28العامالدبلوم العاليسالي عبد زغیر مشیل13
الجامعة المستنصريةعلوم حیاةالمختبراتالسكري

مركز بحوث أمراض عام40.183العامالدبلوم العاليرؤى عباس مھدي رحمة14
الجامعة المستنصريةعلوم حیاةالمختبراتالسكري

الجامعة المستنصريةعلوم جوكلیة العلومكلیة العلومعام72.7869العامالماجستیرايمن سعد سعد سند15

الجامعة المستنصريةعلوم الصیدلةفرع الصیدلة السريريةكلیة الصیدلةعام65.7789العامالماجستیرتھاني عامر توفیق حمودي16

الجامعة المستنصريةحاسوب / تطبیق الويبمجلة علوم المستنصريةكلیة العلومعام69.1115العامالماجستیرشذى جاسم محمد حسین17

ذوي شھداء الماجستیررائد وحید كاظم مطشر18
الجامعة المستنصريةحاسوب / تطبیق الويبقسم علوم الحاسوبكلیة العلومعام48.302الحشد الشعبي

حاسبات / متطلبات جامعة / كلیة طب شعبة الحاسبة واالنترنتكلیة طب االسنانعام56.56العامالماجستیرعمار حمید خلف ناصر19
الجامعة المستنصريةاالسنان

ذوي الشھداء الماجستیرامنة جعفر سعید محمدعلي20
القبول 21.7329بعد عام 2003

قسم الموارد البشرية/شعبة كلیة طب االسنانالخاص
شؤون الموظفین

حاسبات / متطلبات جامعة / كلیة طب 
الجامعة المستنصريةاالسنان

ذوي الشھداء الماجستیرمھا جعفر سعید محمدعلي21
مكتب السید المساعد كلیة االدابعام30.232بعد عام 2003

الجامعة المستنصريةحاسبات / متطلبات جامعة / كلیة االداباالداري/شعبة البريد المركزي

مريم محمد ھادي مھدي 22
الجامعة المستنصريةحاسبات / متطلبات جامعة / كلیة االدابقسم الشؤون العلمیةرئاسة الجامعةعام58.2831العامالماجستیرعلي

الجھة طالبة التخصصاالنتماءالقبولدرجة المفاضلة قناة التقدیماالجازةاالسمت
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الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
شعبة ابن سینا للتعلیم والموقع كلیة التربیة االساسیةعام86.4504العامالماجستیرنور علي مھدي امین23

االلكتروني
تربیة اساسیة / طرائق تدريس 

الجامعة المستنصريةالرياضیات

تربیة اساسیة / طرائق تدريس التربیة التربیة الفنیةكلیة التربیة االساسیةعام67.4181العامالماجستیررواء محمد طعمه ھندي24
الجامعة المستنصريةالفنیة

تربیة اساسیة / رياضیات / بحوث مكتب المعاون العلميكلیة التربیة االساسیةعام82.3134العامالماجستیريوسف حسین محمد جاسم25
الجامعة المستنصريةعملیات

الجامعة المستنصريةالعلوم السیاسیة / فكر سیاسيشعبة ضمان الجودة واالداء الجانعيكلیة العلوم السیاسیةعام60.5163العامالماجستیرنادية فرحان ھواس أسد26

كلیة التربیة البدنیة عام76.503العامالماجستیرعقیل بھجت عباس محمد27
التربیة البدنیة وعلوم الرياضة / علم فرع االلعاب الفرقیةوعلوم الرياضة

الجامعة المستنصريةاالجتماع الرياضي / كرة قدم

ذوي الشھداء الماجستیرعلي جاسم حسن وكف28
القبول 34.0657بعد عام 2003

التربیة البدنیة وعلوم الرياضة / علم مدير شعبة االنشطة الطالبیةكلیة القانونالخاص
الجامعة المستنصريةاالجتماع الرياضي / كرة قدم

الجامعة المستنصريةاالمراض والطب العدلي / كلیة الطبفرع االمراض و الطب العدليكلیة الطبعام57.0343العامالماجستیرھاجر سعد سلیمان صديق29

الجامعة المستنصريةاالدوية / كلیة الطباألدويهكلیة الطبعام42.9035العامالماجستیرعال محمد سامي عاشور30

الجامعة المستنصريةاالدوية / كلیة الطبفرع االدويهكلیة الطبعام36.461العامالدبلوم العاليھبه حسن بوھان حاشوش31

الجامعة المستنصريةاالداب / لغة انكلیزية/ لغةمجلة كلیة االدابكلیة االدابعام44.8023العامالماجستیرلقاء حامد حسن موسى32

قسم الشوون العلمیة / شعبة رئاسة الجامعةعام49.504العامالماجستیرلیلى سالم عیدان عبد النبي33
الجامعة المستنصريةاالداب / ترجمة وبحثالبحوث العلمیة

المركز العراقي ألبحاث عام70.213العامالدكتوراهنور ھاشم اسماعیل ظاھر34
المركز العراقي ألبحاث احیاء مجھريةبحوث السرطانالسرطان والوراثة الطبیة

السرطان والوراثة الطبیة

المركز العراقي ألبحاث عام68.201العامالدكتوراهاوس قحطان احمد محمد35
المركز العراقي ألبحاث فسلجة وادوية في عالج السرطانالعالج التجريبيالسرطان والوراثة الطبیة

السرطان والوراثة الطبیة

اسراء مھدي عبد االمیر 36
كلیة االدابحاسباتشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعيكلیة االدابعام66.4432العامالدكتوراهجاسم

كلیة االدابتاريخ قديمالتاريخكلیة االدابعام61.0542العامالدكتوراهاسراء فرج لفته احمد37

معلومات ومكتبات / تنظیم اوعیة مكتبة كلیة االدابكلیة االدابعام60.962العامالدكتوراهتھاني فالح خماس ناصر38
كلیة االدابموضوعي

كلیة االدابلغة انكلیزية/ لغةقسم اللغة االنكلیزية وادابھاكلیة االدابعام58.6615العامالدكتوراهفرح حافظ ابراھیم عباس39

ذوي الشھداء الدكتوراهرغده ستار جبار فعیل40
شعبة ضمان الجودة -وحدة كلیة االدابعام52.518بعد عام 2003

كلیة االدابحاسباتالمختبرات

كلیة االدابفلسفة يونانیةمكتبة كلیة االدابكلیة االدابعام51.6943العامالدكتوراهايمان عبد علي جاسم41

السجناء الدكتوراهحیدر علي حسن بدن42
كلیة االدابانثروبولوجیا تقافیة وتربويةاالنثروبولوجیا واالجتماعكلیة االدابعام50.3481السیاسیین

كلیة االدابلغة انكلیزية/ لغةاللغة االنكلیزيةكلیة االدابعام48.2228العامالدكتوراهحیدر صادق ناصر عايد43

كلیة االدابلغة عربیة / جاھلي - اسالميوحدة البريد المركزيكلیة االدابعام45.0888العامالدكتوراهمیسم كاظم كشكول صكر44

الجھة طالبة التخصصاالنتماء القبولدرجة المفاضلةقناة التقدیماالجازةاالسمت
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الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
وردة عبد الخالق عبد الرحمن 45

كلیة االدارة واالقتصادادارة منظمةالموارد البشريةكلیة االدارة واالقتصادعام62.984العامالدكتوراهعبد هللا

كلیة االدارة واالقتصادمعولیةقسم االحصاءكلیة االدارة واالقتصادعام49.0408العامالدكتوراهفراس منذر جاسم جواد46

لیث فاضل سید حسین سید 47
كلیة االدارة واالقتصاداحصاء رياضيقسم االحصاءكلیة االدارة واالقتصادعام48.0553العامالدكتوراهعلي

كلیة التربیةمناھج وطرائق تدريس / لغة انكلیزيةقسم العلوم التربوية والنفسیةكلیة التربیةعام78.1917العامالدكتوراهزينة عبد علي داود سلمان48

كلیة التربیةعلوم القران الكريم / تالوةعلوم القرانكلیة التربیةعام71.9283العامالدكتوراهشیماء مھدي منصور مراد49

علوم حاسبات / computer الحاسباتكلیة التربیةعام71.5207العامالدكتوراهرفل ناصر صالح مھدي50
programmingكلیة التربیة

زينة عبداالمیر عبد الحسن 51
كلیة التربیةعلوم تربوية ونفسیة / قیاس وتقويمالعلوم التربوية والنفسیةكلیة التربیةعام69.0097العامالدكتوراهجیاد

دنیا عبد الجبار ناجي عبد 52
كلیة التربیةجغرافیة اقلیمیةوحدة الرواتبكلیة التربیةعام68.337العامالدكتوراهاالمیر

علوم حاسبات / computer علوم الحاسباتكلیة التربیةعام68.188العامالدكتوراهخالد كاظم جبار علي53
architectureكلیة التربیة

علوم حاسبات / computer قسم علوم الحاسباتكلیة التربیةعام66.9163العامالدكتوراهفاضل حنون عبود علوان54
architectureكلیة التربیة

كلیة التربیةتحلیل داليقسم الر ياضیاتكلیة التربیةعام65.9553العامالدكتوراهمحمد جابر فري موزان55

كلیة التربیةجغرافیة اقلیمیةوحدة تسجیل الدراسات العلیاكلیة التربیةعام64.5078العامالدكتوراهأياد شذر عبد عزوز56

كلیة التربیةجغرافیة اقلیمیةالجغرافیةكلیة التربیةعام64.1083العامالدكتوراهمیثم خلف موسى عودة57

كلیة التربیةرياضیات / تبولوجيالرياضیاتكلیة التربیةعام63.1733العامالدكتوراهدالیا رعد عبد مزعل58

كلیة التربیةلغة عربیة / لسانیاتاللغة العربیةكلیة التربیةعام63.07العامالدكتوراهمنى منشد كاظم علي59

ذوي الشھداء الدكتوراهانتصار محسن سعدون مناتي60
علوم حاسبات / computer علوم حاسباتكلیة التربیةعام58.3337بعد عام 2003

programmingكلیة التربیة

كلیة التربیةعلوم تربوية ونفسیة / قیاس وتقويممكتب المعاون العلمي / كلیة التربیهكلیة التربیةعام54.14العامالدكتوراهھیفاء عبد حسن علي61

كلیة التربیةجغرافیة مدنمكتب المعاون العلميكلیة التربیةعام51.6824العامالدكتوراهنھى عیسى فلفول زامل62

التربیة البدنیة وعلوم الرياضة / طرائق قسم التربیة البدنیة وعلوم الرياضةكلیة التربیة االساسیةعام79.8997العامالدكتوراهمیادة خالد جاسم حمادي63
كلیة التربیة االساسیةتدريس العاب المضرب

التربیة البدنیة وعلوم الرياضة / التربیة البدنیة وعلوم الرياضةكلیة التربیة االساسیةعام76.7403العامالدكتوراهوفاء يحیى عبد الرزاق حاجم64
كلیة التربیة االساسیةجمناستك اجھزة

مسؤول شعبة المكتبة ومجانیة كلیة التربیة االساسیةعام76.4293العامالدكتوراهبیداء محمد أحمد حسین65
كلیة التربیة االساسیةطرائق تدريس الرياضیاتالتعلیم

الجھة طالبة التخصصاالنتماءالقبولدرجة المفاضلةقناة التقدیماالجازةاالسمت
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الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
التربیة البدنیة وعلوم الرياضة / طرائق التربیة البدنیة وعلوم الرياضةكلیة التربیة االساسیةعام76.353العامالدكتوراهشیماء جاسم محمد دھش66

كلیة التربیة االساسیةتدريس السباحة

ذوي الشھداء الدكتوراهنوال كشیش محمد سعید67
كلیة التربیة االساسیةالتاريخ / تاريخ ايران وتركیاالتاريخ الحديث معاصركلیة التربیة االساسیةعام75.9163قبل عام 2003

كلیة التربیة االساسیةالتربیة االسرية والمھن الفنیة / تغذيةقسم االسرية والمھن الفنیةكلیة التربیة االساسیةعام74.949العامالدكتوراهسرى عبید نعمة طاھر68

ذوي الشھداء الدكتوراهثريا عبد العباس مالك سلطان69
كلیة التربیة االساسیةالعلوم / وقاية نباتقسم العلومكلیة التربیة االساسیةعام73.9227قبل عام 2003

كلیة التربیة االساسیةتاريخ العراق المعاصرتاريخكلیة التربیة االساسیةعام71.34العامالدكتوراهفاضل جاسم منصور محمد70

كلیة التربیة االساسیةحاسبات / ذكاء اصطناعيعلوم الحاسباتكلیة التربیة االساسیةعام65.933العامالدكتوراهاماني يوسف نوري محمود71

كلیة التربیة االساسیةطرائق تدريس التربیة الفنیةالتربیة الفنیةكلیة التربیة االساسیةعام65.0403العامالدكتوراهمحسن سالم محمد محسن72

كلیة التربیة االساسیةرياض اطفالرياض االطفالكلیة التربیة االساسیةعام64.703العامالدكتوراهاسیل اسماعیل محمد جابر73

كلیة التربیة االساسیةطرائق تدريس اللغة العربیةاالرشاد النفسي والتوجیه التربويكلیة التربیة االساسیةعام64.5077العامالدكتوراهبسھي عمران محمود حسین74

كلیة التربیة االساسیةالعلوم / علوم حیاة / نباتقسم العلومكلیة التربیة االساسیةعام64.2177العامالدكتوراهرغد محمود مري رسن75

كلیة التربیة االساسیةعلوم كیمیاء / حیاتیةقسم العلومكلیة التربیة االساسیةعام64.0383العامالدكتوراهزينب غالب حسین علي76

دينا جالل الدين فخرالدين 77
ذوي الشھداء الدكتوراهمجید

كلیة التربیة االساسیةعلوم فیزياء / موادالعلومكلیة التربیة االساسیةعام63.6207بعد عام 2003

كلیة التربیة االساسیةرياضیات/ تبولوجيالرياضیاتكلیة التربیة االساسیةعام63.3143العامالدكتوراهمحمد جبار حسین غیالن78

كلیة التربیة االساسیةتربیة اسالمیة / اصول دينوحدة الدراسات العلیاكلیة التربیة االساسیةعام62.6142العامالدكتوراهاروى مؤيد محمود العاني79

تحرير عبد الحسین خزعل 80
كلیة التربیة االساسیةطرائق تدريس الرياضیاتالرياضیاتكلیة التربیة االساسیةعام61.464العامالدكتوراهجاسم

كلیة التربیة االساسیةحاسبات / امنیة شبكاتعلوم الحاسباتكلیة التربیة االساسیةعام59.7144العامالدكتوراهدريد ثامر سالم محمد81

جغرافیة / طرائق تدريس اجنماعیات الجغرافیةكلیة التربیة االساسیةعام51.4173العامالدكتوراهباسم ناصر شلیش شناوه82
كلیة التربیة االساسیة(تاريخ)

كلیة التربیة االساسیةجغرافیة / آثارالجغرافیةكلیة التربیة االساسیةعام50.5624العامالدكتوراهسھیله كاظم مدلول ھمیم83

كلیة التربیة االساسیةالتربیة االسالمیة / تفسیرامانة المجلسكلیة التربیة االساسیةعام49.0577العامالدكتوراهسفانة طارق ابراھیم شھاب84

كلیة التربیة البدنیة عام77.6081العامالدكتوراهعالء محمد جاسم شغاتي85
كلیة التربیة البدنیة تأھیل اصابات / كرة يدالعلوم الفرقیةوعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة

كلیة التربیة البدنیة عام74.104العامالدكتوراهمحمد رحیم غاوي الزم86
كلیة التربیة البدنیة طرائق تدريس / طاولةااللعاب الفرديةوعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة
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الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
كلیة التربیة البدنیة عام70.0117العامالدكتوراهعلي نوري علي جواد87

كلیة التربیة البدنیة علم النفس الرياضي / ألعاب قوىعلوم فرديهوعلوم الرياضة
وعلوم الرياضة

كلیة التربیة البدنیة عام64.4689العامالدكتوراهدالیا عامر سعدون الخفاجي88
كلیة التربیة البدنیة تاريخ التربیة البدنیة / سباحةالنظريوعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة

كلیة التربیة البدنیة عام63.976العامالدكتوراهاُنس ايدن موسى عبد89
كلیة التربیة البدنیة احصاءالعلوم النظريةوعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة

كلیة التربیة البدنیة عام62.2304العامالدكتوراهحسام عباس ياس جنكان90
كلیة التربیة البدنیة ادارة / مبارزةفرع العلوم النظريةوعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة

عبدالكريم عباس مطلك 91
ذوي الشھداء الدكتوراهراضي

كلیة التربیة البدنیة عام54.3102قبل عام 2003
كلیة التربیة البدنیة مناھج وطرائق تدريسقسم االلعاب الفرديةوعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة

كلیة الصیدلةاحیاء مجھريةالعلوم المختبرية السريريةكلیة الصیدلةعام85.6583العامالدكتوراهمصطفى حلو جابر لجالج92

كلیة الصیدلةكیمیاء عضويةفرع الكیمیاء الصیدالنیهكلیة الصیدلةعام75.531العامالدكتوراهمحمد عبدهللا احمد علي93

كلیة الصیدلةعلوم الصیدلةقسم األدوية والسمومكلیة الصیدلةعام75.2364العامالدكتوراهورود سالم داود حسین94

ذوي الشھداء الدكتوراهززينة حسین علي عبدهللا95
كلیة الصیدلةكیمیاء عضويةفرع الكیمیاء الصیدالنیةكلیة الصیدلةعام74.7267بعد عام 2003

دلین عبد الوھاب حسون 96
كلیة الصیدلةعلوم الصیدلةاالدوية والسمومكلیة الصیدلةعام70.9258العامالدكتوراهسلمان

كلیة الصیدلةعلوم الصیدلةالصیدالنیاتكلیة الصیدلةعام70.8158العامالدكتوراهزينة داود سلمان عمران97

كلیة الصیدلةرياضیاتفرع العلوم المختبريه السريريهكلیة الصیدلةعام67.12العامالدكتوراهأسیل ھشام خماس ظاھر98

زھراء عبداإلله محمدعلي 99
كلیة الصیدلةنباتات طبیةالعقاقیر والنباتات الطبیةكلیة الصیدلةعام66.9907العامالدكتوراهمھدي

ذوي الشھداء الدكتوراهتراث نبیل ابراھیم عطیة100
كلیة الصیدلةعلوم الصیدلةفرع الصیدلة السريريةكلیة الصیدلةعام66.371بعد عام 2003

فرع العلوم المختبرية السريرية كلیة الصیدلةعام65.7367العامالدكتوراهرنا عالء بدري عیسى101
كلیة الصیدلةلغة عربیة/شعبة ضمان الجودة وا

كلیة الصیدلةعلوم الصیدلة / ماجستیر (بورد)الصیدالنیاتكلیة الصیدلةعام63.916العامالبوردارشد جاسم حسین غضیب102

كلیة الطباالدويةفرع االدويةكلیة الطبعام75.2117العامالدكتوراهعلي كاظم جالب فخري103

كلیة الطبالتشريح (تقانة احیائیة)فرع التشريح واالنسجة واالجنةكلیة الطبعام72.3763العامالدكتوراهفرح عیسى اسماعیل حقي104

كلیة الطبامراض الدم واالورام لالطفال السريريطب االطفالكلیة الطبعام55.1796العامالبوردنھال خالد ياسین كاظم105

طب االطفال (اختصاص دقیق بعد طب االطفالكلیة الطبعام48.9921العامالبوردبسمه عادل ابراھیم خضر106
كلیة الطبالدكتوراه)

كلیة العلومفیزياء كمیةالفیزياءكلیة العلومعام82.3907العامالدكتوراهعتاب فاضل حسین واجد107

الجھة طالبة التخصصاالنتماءالقبولدرجة المفاضلةقناة التقدیماالجازةاالسمت
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الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
كلیة العلومعلوم حیاة/ تصنیف بكترياعلوم الحیاةكلیة العلومعام80.8733العامالدكتوراهعلي مرتضى حسن عباس108

كلیة العلومعلوم حیاة/ مصول ولقاحاتعلوم الحیاةكلیة العلومعام79.0343العامالدكتوراهمروج أحمد جاسم محمد109

كلیة العلومكیمیاء عضويةالكیمیاءكلیة العلومعام77.4323العامالدكتوراهرؤى ماجد عبداألمیر حمید110

كلیة العلومكیمیاء كمقسم الكیمیاءكلیة العلومعام75.5393العامالدكتوراهمدير مبارك میرزا رحیم111

كلیة العلومبترو كیمیاوياتالكیمیاءكلیة العلومعام74.8663العامالدكتوراهعلي جبار سالم حسین112

كلیة العلومفیزياء / بالزماقسم الفیزياءكلیة العلومعام74.7038العامالدكتوراهرغد سعدون محمد حسین113

رنا أسماعیل خلیل محي 114
كلیة العلومفیزياء / نانوالفیزياءكلیة العلومعام73.453العامالدكتوراهالدين

كلیة العلومعلوم جو / فیزياء الغیومقسم علوم الجوكلیة العلومعام72.7307العامالدكتوراهعقیل غازي مطر كرم115

كلیة العلومرياضیات تطبیقیة / نظرية التقريبالرياضیاتكلیة العلومعام71.5943العامالدكتوراهزينب جون خلف احمد116

كلیة العلوماحصاء وبحوث عملیاترياضیاتكلیة العلومعام71.4517العامالدكتوراهاقبال جبار سلطان وھیب117

كلیة العلومعلوم حیوان / حشراتعلوم الحیاة/فرع الحیوانكلیة العلومعام70.9227العامالدكتوراهأسماء حسن جبر محمد118

كلیة العلومعلوم حیوان / حبلیاتعلوم الحیاة / فرع الحیوانكلیة العلومعام70.6843العامالدكتوراهجیھان محمود رجب سعید119

ذوي الشھداء الدكتوراهنبیل بنیان عیرم سعید120
كلیة العلومكیمیاء عضويةالكیمیاءكلیة العلومعام70.5507بعد عام 2003

كلیة العلومحاسوب / حوسبة الموبايلعلوم الحاسوبكلیة العلومعام69.9753العامالدكتوراهحیدر حمید رزاق كريم121

كلیة العلومالحوسبة السحابیةقسم علوم الحیاةكلیة العلومعام69.8173العامالدكتوراهايثار عبد الوھاب حاچم جواد122

ذوي الشھداء الدكتوراهفاضل رخیص حافظ مرھون123
كلیة العلومكیمیاء عضويةقسم الكیمیاءكلیة العلومعام64.2067قبل عام 2003

ذوي الشھداء الدكتوراهلؤي حامد سلیمان حمید124
القبول 49.6667قبل عام 2003

كلیة العلومفیزياء كمیةالفیزياءكلیة العلومالخاص

وحدة البحوث والدراسات كلیة العلوم السیاسیةعام70.9663العامالدكتوراهحنان فالح حسن غالب125
كلیة العلوم السیاسیةعالقات دولیةاالستراتیجیة

كلیة العلوم السیاسیةنظم سیاسیةالنظم السیاسیة والسیاسات العامهكلیة العلوم السیاسیةعام64.2687العامالدكتوراهحیدر صائب عبدالرزاق حسن126

ذوي الشھداء الدكتوراهسند ولید سعید نعمان127
كلیة العلوم السیاسیةعالقات دولیةالعالقات الدولیة والسیاسة الخارجیةكلیة العلوم السیاسیةعام63.7346بعد عام 2003

كلیة العلوم السیاسیةنظم سیاسیةالنظم السیاسیة والسیاسات العامةكلیة العلوم السیاسیةعام59.9847العامالدكتوراهسمیة غالب زنجیل محسن128

الجھة طالبة التخصصاالنتماء القبولدرجة المفاضلةقناة التقدیماالجازةاالسمت
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الجھةالتخصص المطلوبالقسمالجھة
كلیة القانونقانون تجاريقسم القانون خاصكلیة القانونعام68.9453العامالدكتوراهخمائل عبدهللا الطون شريمط129

كلیة القانونمرافعات مدنیةالقسم الخاصكلیة القانونعام68.1343العامالدكتوراهنادية كعب جبر صاحي130

كلیة القانونقانون العمل والضمانالعامكلیة القانونعام57.0157العامالدكتوراهشامل ھادي نجم عبد هللا131

كلیة القانونقانون دولي خاصالقانون الخاصكلیة القانونعام49.3682العامالدكتوراهباسم ذھیب خلف ياسین132

كلیة الھندسةھندسة مدني/ مواد انشائیةقسم المدنيكلیة الھندسةعام80.3203العامالدكتوراهعامر نجم عباس صباغ133

كلیة الھندسةھندسة الطرق والنقل/ ھندسة مرورالطرق والنقلكلیة الھندسةعام80.2183العامالدكتوراهاسراء سعید جواد حسن134

رواء محمد عبد الحسین 135
ھندسة الحاسبات / تصمیم وتنفیذ الحاسوبكلیة الھندسةعام75.8533العامالدكتوراهسمیر

كلیة الھندسةالحاسوب الكمي

كلیة الھندسةھندسة بیئة/ بیئة مستدامةقسم ھندسة البیئةكلیة الھندسةعام73.6186العامالدكتوراهزينب عبد الرزاق ناصر عبدال136

كلیة الھندسةھندسة كھربائیة / الكترونیكقسم الھندسة الكھربائیةكلیة الھندسةعام72.33العامالدكتوراهحسین محمد ھذال كاظم137

ھندسة میكانیك / قوى حراريات موائع المیكانیككلیة الھندسةعام71.1282العامالدكتوراهعلي شكر غالم ظاھر138
كلیة الھندسةحفر

كلیة الھندسةھندسة العمارة / تصمیم داخليھندسة العمارةكلیة الھندسةعام62.8731العامالدكتوراهاالء طالب كريم عمران139

كلیة الھندسةھندسة العمارة / تكنولوجیا عمارةھندسة العمارةكلیة الھندسةعام58.9773العامالدكتوراهعلي ارزيج صبر ثامر140

كلیة الھندسةھندسة العمارة/ تصمیم معماريالعمارةكلیة الھندسةعام55.6341العامالدكتوراهلینا كفاح كاظم عكال141

كلیة طب االسنانتقويم االسنانقسم التقويم والوقاية واألطفالكلیة طب االسنانعام75.125العامالدكتوراهعطاء غازي عبد األمیر عبود142

بلند محمد سلیم شكري 143
كلیة طب االسنانمعالجة االسنانمعالجة االسنانكلیة طب االسنانعام73.796العامالدكتوراهطاھر

كلیة طب االسنانامراض وجراحة ماحول االسنانامراض وجراحة ما حول االسنانكلیة طب االسنانعام73.483العامالدكتوراهعذراء علي محمود عیسى144

كلیة طب االسنانمعالجة االسنانمعالجة االسنانكلیة طب االسنانعام73.482العامالدكتوراهحیدر حسن جاسم محمد145

كلیة طب االسناناحیاء مجھريةفرع العلوم االساسیةكلیة طب االسنانعام72.6608العامالدكتوراهنور عبد االله خلیل حسین146

كلیة طب االسنانطب الفمطب الفمكلیة طب االسنانعام70.27العامالدكتوراهاحمد فلیح حسن احمد147

مصطفى محمد عبدالحسین 148
كلیة طب االسنانامراض الفمامراض الفمكلیة طب االسنانعام70.1827العامالدكتوراهعباس

ذوي الشھداء الدكتوراهسمیر العیبي اشخیر فراك149
القبول 43.3719بعد عام 2003

كلیة طب االسنانكیمیاء طبیةفرع العلوم االساسیةكلیة طب االسنانالخاص

مركز بحوث أمراض عام75.2667العامالدكتوراهبیداء احمد عبد محمد150
مركز بحوث أمراض كیمیاء حیاتیةالمختبراتالسكري

السكري

اسیل عبد الستار حسین 151
مركز بحوث وعالج عام60.0198العامالدكتوراهمحمد

مركز بحوث وعالج احیاء مجھريةالكیمیاءأمراض الدم
أمراض الدم

مركز بحوث وعالج عام59.2426العامالدكتوراهرؤى مكرم حامد عذار152
مركز بحوث وعالج وراثة خلويةوحدة الكیمیاء السريريةأمراض الدم

أمراض الدم

الجھة طالبة التخصصاالنتماءالقبولدرجة المفاضلةقناة التقدیماالجازةاالسمت


