
القسمالتشكیلالتشكیلالتخصصنفقة خاصة؟القناةالنوع

1
بھاء جواد 
علوان داغر

الالعامالدكتوراه
الفیزياء / 
فیزياء طبیة

ال توجداصیلالفیزياءكلیة العلوم93.993كلیة العلوم

2
امجاد غالي 
علیوي جخیور

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
بعد عام ٢٠٠٣

ال توجداصیلالكیمیاءكلیة العلوم87.37كلیة العلومعلوم كیمیاءال

3
عتاب فاضل 
حسین واجد

الالعامالدكتوراه
الفیزياء / 
فیزياء ذرية

ال توجداصیلالفیزياءكلیة العلوم87.116كلیة العلوم

4
علي عامر 
وھیب محمد

ال توجداصیلقسم الكیمیاءكلیة العلوم85.667كلیة العلومعلوم كیمیاءالالعامالدكتوراه

5
ھادي حسن 
ھادي حسن

الالعامالماجستیر

العلوم / علوم 
الرياضیات / 

احصاء رياضي 
/ بحوث 
عملیات

كلیة العلوم85.312معوم
شعبة الموارد 

البشرية
ال توجداصیل

6
رؤى فاضل 
منصور لطیف

الالعامالماجستیر

العلوم / علوم 
الحیاة / نبات 

/ تشريح 
وتصنیف نبات

ال توجداصیلعلوم الحیاةكلیة العلوم84.789معوم

7
خولة نھاد 
زكي حسین

الالعامالدكتوراه
علوم الجو / 
فیزياء الغالف 

الجوي
ال توجداصیلعلوم الجوكلیة العلوم84.57كلیة العلوم

8
سیف محمد 

عبد هللا 
حسین

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
قبل عام ٢٠٠٣

ال
الفیزياء / 
فیزياء ذرية

ال توجداصیلقسم الفیزياءكلیة العلوم84.146كلیة العلوم

9
نسرين نوري 
مزھر صالح

الالعامالدكتوراه
علوم الحیاة / 

حیوان/ 
حشرات

ال توجداصیلعلوم الحیاةكلیة العلوم81.719كلیة العلوم

10
سرى باسل 
كمال محمد

الالعامالدكتوراه
علوم الحیاة / 

حیوان/ ال 
فقريات

ال توجداصیلعلوم الحیاةكلیة العلوم80.628كلیة العلوم

االجازة الدراسیة داخل العراق - ٢٠١٩ | قائمة المرشحین النھائیة

عدد المرشحین = ٢٨الجامعة المستنصرية / كلیة العلوم

االسمت
درجة االجازة

المفاضلة
االنتماء

الترشیح
مالحظات 
التصديق



11
سمر أمیل 
يوسف خاجو

الالعامالدكتوراه

علوم 
الحاسوب / 

حوسبة 
الموبايل

ال توجداصیلالحاسوبكلیة العلوم79.353كلیة العلوم

12
عماد خريبط 
راشد ھبر

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
بعد عام ٢٠٠٣

ال
علوم الجو / 
فیزياء الغالف 

الجوي
كلیة العلوم79.145كلیة العلوم

قسم علوم 
الجو

ال توجداصیل

13
نادية جاسم 

غضیب 
محیسن

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
بعد عام ٢٠٠٣

ال
الفیزياء / 
فیزياء طبیة

ال توجداصیلالفیزياءكلیة العلوم78.203كلیة العلوم

14
نور ثامر 

محمود عبدهللا
الالعامالدكتوراه

علوم 
الحاسوب / 
مترجم اللغات

كلیة العلوم78.102كلیة العلوم
علوم 

الحاسوب
ال توجداصیل

15
لقاء شاكر 

كاظم محمد 
علي

الالعامالماجستیر

العلوم / علوم 
الحیاة / 
حیوان/ 
حشرات

كلیة العلوم76.177معوم
شعبة التعلیم 
المستمر

ال توجداصیل

16
ايثار عبد 

الوھاب حاجم 
جواد

الالعامالدكتوراه

علوم 
الحاسوب / 
الحوسبة 
السحابیة

ال توجداصیلعلوم الحیاةكلیة العلوم75.133كلیة العلوم

17
اقبال جبار 

سلطان وھیب
الالعامالدكتوراه

علوم 
الرياضیات / 

احصاء رياضي 
/ بحوث 
عملیات

كلیة العلوم74.227كلیة العلوم
علوم 

الرياضیات
ال توجداصیل

18
امنه حسن 
ابراھیم محمد

الالعامالدكتوراه
علوم 

الرياضیات / 
نظرية التقريب

ال توجداصیلالرياضیاتكلیة العلوم71.255كلیة العلوم

19
زھراء ناصر 

محسن راضي
الالعامالماجستیر

العلوم / علوم 
الجو / فیزياء 
الغالف الجوي

كلیة العلوم69.77معوم
قسم علوم 

الجو
ال توجداصیل

20
حسن واصي 
مكطوف محمد

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
بعد عام ٢٠٠٣

ال
علوم 

الرياضیات / 
نظرية التقريب

كلیة العلوم69.036كلیة العلوم
قسم 

الرياضیات
ال توجداصیل



21
باسم محمد 
ناصر منخي

الالعامالماجستیر
العلوم / لغة 

عربیة
كلیة العلوم67.346معوم

قسم التربیة 
الخاصة

ال توجداصیل

22
حیدر جاسم 
خمیس بدير

الماجستیر
ذوي 

االحتیاجات 
الخاصة

ال
العلوم / لغة 

عربیة
كلیة العلوم66.357معوم

شؤون الديوان 
/ شعبة 
البدالة

ال توجداصیل

23
بان جاسم 
محمد حسین

الالعامالماجستیر
العلوم / لغة 

عربیة
كلیة العلوم64.635معوم

مركز الحاسبة 
األلكترونیة

ال توجداصیل

24
أروى بركات 
حربي سعود

الالعامالدبلوم العالي
العلوم / علوم 

الكیمیاء / 
كیمیاء عامة

كلیة العلوم59.369معوم
وحدة أبحاث 
البولیمرات

ال توجداصیل

25
جلیل 

شنشول 
طاھر موسى

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
قبل عام ٢٠٠٣

ال توجداصیلالكیمیاءكلیة العلوم56.687كلیة العلومعلوم كیمیاءال

26
دعاء يونس 
عباس علي

الدكتوراه
ذوي الشھداء 
بعد عام ٢٠٠٣

ال

علوم 
الحاسوب / 

حوسبة 
الموبايل

كلیة العلوم56.065كلیة العلوم
شعبة ضمان 

الجودة و 
تقويم االداء

ال توجداصیل

27
علي صدام 
لفته والي

الماجستیر
ذوي الشھداء 
بعد عام ٢٠٠٣

ال
العلوم / علوم 

الفیزياء
ال توجداصیلالفیزياءكلیة العلوم56.057معوم

28
وجدان محمود 
حمید علي

الالعامالدبلوم العالي
العلوم / علوم 

الكیمیاء / 
كیمیاء عامة

كلیة العلوم46.006معوم
شعبة الموارد 

البشرية
ال توجداصیل


