
الجھة طالبة التخصصنفقة خاصةالقناةالنوع
القسمالتشكیلالتخصص

كلیة طب االسنان / معالجة الالعامالدكتوراهبلند محمد سلیم شكري طاھر1
كلیة طب 73.148معوماالسنان

معالجة االسناناالسنان

كلیة طب االسنان / معالجة الالعامالماجستیرایناس ماجد حامد عبدهللا2
كلیة طب 59.389معوماالسنان

االسنان
الجراحة و امراض 

اللثة

كلیة طب االسنان / معالجة الالعامالدكتوراهنصر رفعت سبع حسون3
كلیة طب 51.879معوماالسنان

االسنان

طبیب اسنان 
اختصاص قسم 
معالجة االسنان

كلیة طب االسنان / معالجة الالعامالدكتوراهھیثم داخل محیسن غنتاب4
كلیة طب 63.35معوماالسنان

معالجة األسناناالسنان

كلیة طب االسنان / معالجة الالعامالدكتوراهعامر عباس محمد نمر عبد الجواد5
كلیة طب 66.502معوماالسنان

فرع المعالجةاالسنان

اإلداریةكلیة العلوم58.733معومكلیة طب االسنان / فسلجةالالعامالماجستیررسل عبود علوان صكر6

شعبة / التعلیم كلیة العلوم59.147معومكلیة طب االسنان / فسلجةالالعامالماجستیرریام صباح عبود عاتي7
المستمر

كلیة طب االسنان / طب الالعامالماجستیرزید باسل علي كاظم8
كلیة طب 57.232معومالمجتمع الوقائي

قسم صناعھ االسناناالسنان

كلیة طب 67.121معومكلیة طب االسنان / طب الفمالالعامالدكتوراهأحمد فلیح حسن أحمد9
طب الفماالسنان

كلیة طب االسنان / صناعة الالعامالدكتوراهمنار ایاد عبد اللطیف سالم10
كلیة طب 56.836معوماالسنان

فرع صناعة االسناناالسنان

كلیة طب االسنان / صناعة الالعامالدكتوراهصابرین ولید ابراھیم اسود11
كلیة طب 66.044معوماالسنان

قسم صناعة االسناناالسنان

كلیة طب االسنان / صناعة الالعامالماجستیرمحمد جمال محمد حنتوش12
كلیة طب 53.796معوماالسنان

صناعھ االسناناالسنان

كلیة طب االسنان / صناعة الالعامالماجستیرمنار حسین رمضان محمد13
كلیة طب 61.294معوماالسنان

االسنان
قسم جراحة الفم 
وأمراض اللثة

كلیة طب االسنان / جراحة الفم الالعامالماجستیرسرى سالم مجید ھاشم14
كلیة طب 59.978معوموالوجھ والفكین

فرع الجراحةاالسنان

كلیة طب االسنان / جراحة الفم الالعامالماجستیرفالح حسن جمعھ احمد15
كلیة طب 53.903معوموالوجھ والفكین

قسم معالجة االسناناالسنان

علوم حیاةكلیة العلوم66.987معومكلیة طب االسنان / انسجة عامةالالعامالماجستیرساره علي جاسم عذاري16

الدكتوراهفرح محمود شتیب ابراھیم17
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة طب 53.542معومكلیة طب االسنان / انسجة عامةال
العلوم االساسیةاالسنان

كلیة طب 70.977معومكلیة طب االسنان / انسجة عامةالالعامالدكتوراهظالل مھدي حسن حسین18
فرع العلوم األساسیةاالسنان

كلیة طب 76.037معومكلیة طب االسنان / امراض اللثةالالعامالدكتوراهعذراء علي محمود عیسى19
االسنان

جراحة الفم 
وامراض ماحول 

االسنان

كلیة طب 76.605معومكلیة طب االسنان / امراض اللثةالالعامالدكتوراهحسین عوید محمد صبیح20
االسنان

امراض وجراحة 
ماحول االسنان

الفیزیاءكلیة العلوم74.598معومكلیة طب االسنان / الفیزیاءالالعامالدكتوراهفراس صباح عبد االمیر نور21

شعبة الموارد كلیة العلوم60.315معومكلیة طب االسنان / الفیزیاءالالعامالماجستیرغسق زھیر علوان حسون22
البشریة

كلیة طب االسنان / احیاء الالعامالدكتوراهحیاة غیث ساجت شھد23
كلیة طب 66.179معوممجھریة

االسنان

العلوم االساسیة/ 
وحدة االحیاء 
المجھریة

كلیة الھندسة44.226معومكلیة الھندسة / ھندسة معماريالالعامالماجستیررشا جمیل خلیل ابراھیم24
معاون رئیس 
مھندسین -قسم 
ھندسة العمارة

قسم الھندسة كلیة الھندسة51.517معومكلیة الھندسة / میكانیك / حراريالالعامالدكتوراهجعفر جابر عبدالحمید عیسى25
المیكانیكیة

االسم#
درجة االجازة

المفاضلة

االنتماء

اجازة اونالین

االجازات الدراسیة لمنتسبي وزارة التعلیم العالي داخل العراق ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
الجـــامعة المســتنصـریــة



الدكتوراهایام محسن عباس محسن26
ذوي الشھداء 

قبل عام 
٢٠٠٣

ھندسة الحاسوبكلیة الھندسة66.058معومكلیة الھندسة / شبكات واتصاالتال

قسم المیکانیككلیة الھندسة49.752معومكلیة الھندسة / تطبیقيالالعامالدكتوراهاحمد علي فرحان حمود27
قسم المیكانیككلیة الھندسة44.435معومكلیة الھندسة / تطبیقيالالعامالدكتوراهزینب وارد متعب كاطع28
المیكانیككلیة الھندسة59.529معومكلیة الھندسة / تطبیقيالالعامالماجستیراسراء نزار حیدر نوشي29
الطرق والنقلكلیة الھندسة80.725معومكلیة الھندسة / تخطیط نقلالالعامالدكتوراهاسراء سعید جواد حسن30
قسم البیئةكلیة الھندسة76.102معومكلیة الھندسة / بیئةالالعامالدكتوراهیونس سوادي تلیع خالف31

كلیة الھندسة / اشارة (معالجة الالعامالدكتوراهرؤوف طالل حسین امین32
قسم ھندسة الحاسوبكلیة الھندسة73.988معومصوریة)

قسم الھندسة كلیة الھندسة67.682معومكلیة الھندسة / اتصاالتالالعامالدكتوراهكریكور الكزاندر آرمایس كریكور33
الكھربائیة

الكھرباءكلیة الھندسة74.528معومكلیة الھندسة / اتصاالتالالعامالدكتوراهعماد أحمد حسین علي34
الكھرباءكلیة الھندسة57.14معومكلیة الھندسة / اتصاالتالالعامالدكتوراهجعفر قاسم كاظم عذافة35
الھندسة الكھربائیةكلیة الھندسة65.775معومكلیة الھندسة / اتصاالتالالعامالدكتوراهعواطف علي جعفر عبید36

الدكتوراهمشرق عبد الحسین شریجي صبیح37
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

قسم الھندسة كلیة الھندسة79.294معومكلیة الھندسة / اتصاالتال
الكھربائیة

كلیة القانون55.628معومكلیة القانون / مرافعات مدنیةالالعامالدكتوراهزینب عدنان توفیق مسیر38
قسم الشؤون 

القانونیة/ شعبة 
االستشارات القانونیة

كلیة القانون / القانون الدولي الالعامالدكتوراهباسم ذھیب خلف یاسین39
القانون الخاصكلیة القانون59.149معومالخاص

كلیة التربیة 61.376معومكلیة القانون / القانون الجنائيالالعامالدكتوراهھشام محمد حمود سلمان40
قسم التربیة الفنیةاالساسیة

الشعبة القانونیةكلیة العلوم57.819معومكلیة القانون / القانون الجنائيالالعامالماجستیرشیماء عیسى حسین نجم41

كلیة العلوم السیاحیة / لغة الالعامالماجستیرشھد محمد رشید محمد42
وحدة التجھیزاتكلیة االداب59.865معومفرنسیة

كلیة العلوم السیاحیة / تخطیط الالعامالماجستیرایناس ولید بدر حسین43
كلیة العلوم 41.292معومفندقي

السیاحیة
قسم االعمار 
والمشاریع

الماجستیرابراھیم محمد علي ابراھیم44
ذوي الشھداء 

قبل عام 
٢٠٠٣

قسم الدراسات كلیة العلوم50.916معومكلیة العلوم / معماریة االنترنیتال
والتخطیط

قسم علوم الحاسوبكلیة العلوم57.753معومكلیة العلوم / معماریة االنترنیتالالعامالماجستیرعقبھ بن نافع محمد جبارة45

علوم الحاسوبكلیة العلوم65.378معومكلیة العلوم / مترجم اللغاتالالعامالدكتوراهسمر أمیل یوسف خاجو46

كلیة العلوم / فیزیاء الغالف الالعامالدكتوراهخولھ نھاد زكي حسین47
قسم علوم الجوكلیة العلوم76.518معومالجوي

الدكتوراهعماد خریبط راشد ھبر48
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة العلوم / فیزیاء الغالف ال
قسم علوم الجوكلیة العلوم73.29معومالجوي

علوم الحیاةكلیة العلوم80.357معومكلیة العلوم / زراعة انسجةالالعامالدكتوراهشیماء نغیمش مزعل حسین49

شعبة االنظمة كلیة العلوم68.099معومكلیة العلوم / حوسبة سحابیةالالعامالماجستیرازھار صادق جعفر عیدي50
والبرامجیات

قسم علوم الحاسوبكلیة العلوم66.424معومكلیة العلوم / حوسبة سحابیةالالعامالدكتوراهدینا ریاض عبد الرزاق رشید51

السجناء الدكتوراهحیدر حمید رزاق كریم52
قسم علوم الحاسوبكلیة العلوم63.887معومكلیة العلوم / حوسبة سحابیةالالسیاسیین

الماجستیرحوراء عطوف محمد سعید طالب53
ذوي الشھداء 

قبل عام 
٢٠٠٣

وحدة امانة مجلس كلیة العلوم52.085معومكلیة العلوم / حوسبة سحابیةال
الكلیة

علوم الحاسوبكلیة العلوم66.753معومكلیة العلوم / حوسبة الموبایلالالعامالدكتوراهنور ثامر محمود عبدهللا54
قسم الریاضیاتكلیة العلوم66.037معومكلیة العلوم / تحلیل عقديالالعامالدكتوراهزینب صادق جعفر حبیب55
قسم الریاضیاتكلیة العلوم59.909معومكلیة العلوم / تحلیل ریاضيالالعامالدكتوراهضحى عادل عباس جاسم56

فرع النسائیة والتولیدكلیة الطب78.964معومكلیة الطب / عقم واطفال انابیبالالعامالبوردزینب عبد االمیر جعفر علوان57

الطب الباطنيكلیة الطب51.824معومكلیة الطب / طب باطنيالالعامالبوردأحمد علي رضا نجم58

طب االسرة كلیة الطب51.837معومكلیة الطب / طب االسرةالالعامالبوردنور قصي خلیل مھدي59
والمجتمع

جراحھ /العیونكلیة الطب67.488معومكلیة الطب / جراحة العیونالالعامالبوردیمامھ عبدالرزاق سلمان مھدي60

فرع الصیدلة كلیة الصیدلة60.465معومكلیة الصیدلة / مناطرة دوائیةالالعامالدكتوراهھدیل دلمان نجم عبدهللا61
السریریة

كلیة الصیدلة / عقاقیر ونباتات الالعامالماجستیردعاء عباس زغیر فتات62
صیدالنیاتكلیة الصیدلة53.378معومطبیة

كلیة الصیدلة / عقاقیر ونباتات الالعامالماجستیرنورس خیري فاضل عون63
العلوم المختبریة كلیة الصیدلة65.26معومطبیة

السریریة
الصیدالنیاتكلیة الصیدلة67.945معومكلیة الصیدلة / صیدالنیاتالالعامالدكتوراهابتھال عبد الكاظم داخل زمام64

العلوم المختبریة كلیة الصیدلة51.845معومكلیة الصیدلة / انسجة وتشریحالالعامالماجستیرقبس نذیر لطیف عبد الرضا65
السریریة

االدویة والسمومكلیة الصیدلة49.915معومكلیة الصیدلة / ادویة وسمومالالعامالماجستیردینا صباح مھدي عباس66

الالعامالدكتوراهلؤي صباح فلیح دانة67
كلیة التربیة البدنیة وعلوم 

الریاضة / تعلم حركي (العاب 
قوى)

54.908معوم
كلیة التربیة 
البدنیة وعلوم 
الریاضة

االلعاب الفردیة

الماجستیرعلي جاسم حسن وكف68
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة التربیة البدنیة وعلوم ال
شعبة النشاط الطالبيكلیة القانون25.093معومالریاضة / ادارة ریاضیة



كلیة التربیة البدنیة وعلوم الالعامالماجستیرنبیل عباس حمادي تویھ69
57.703معومالریاضة / ادارة ریاضیة

كلیة التربیة 
البدنیة وعلوم 
الریاضة

مدرب ریاضي / 
الجامعة 

المستنصریة / كلیة 
التربیة البدنیة 
وعلوم الریاضة

كلیة التربیة البدنیة وعلوم الالعامالماجستیرحسین محمد علوان حسین70
45.864معومالریاضة / طرائق تدریس

كلیة التربیة 
البدنیة وعلوم 
الریاضة

تربیة ریاضیة

كلیة التربیة االساسیة / نظم الالعامالدكتوراهعامر ضاحي سلمان سلطان71
كلیة التربیة 82.462معوماسالمیة

االساسیة
قسم التربیة 
اإلسالمیة

كلیة التربیة االساسیة / طرائق الالعامالماجستیراحمد حسین حمادي فیصل72
كلیة التربیة 74.442معومتدریس الریاضیات

الریاضیاتاالساسیة

كلیة التربیة االساسیة / طرائق الالعامالدكتوراهبیداء محمد أحمد حسین73
كلیة التربیة 75.474معومتدریس الریاضیات

قسم الریاضیاتاالساسیة

الدكتوراهتغرید خضیر حسن عبد74
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة التربیة االساسیة / طرائق ال
كلیة التربیة 53.227معومتدریس الریاضیات

االساسیة
معلم الصفوف 

االولى

كلیة التربیة االساسیة / طرائق الالعامالماجستیریوسف حسین محمد جاسم75
كلیة التربیة 84.63معومتدریس الریاضیات

االساسیة
مكتب المعاون 

العلمي

كلیة التربیة االساسیة / طرائق الالعامالدكتوراهمرتضى ابراھیم جمیل ناصر76
كلیة التربیة 62.794معومتدریس التربیة الفنیة

االساسیة
تدریسي قسم التربیة 

الفنیة

كلیة التربیة االساسیة / طرائق الالعامالدكتوراهافراح مكي عباس حسین77
كلیة التربیة 66.322معومتدریس التربیة الفنیة

االساسیة
تدریسي قسم التربیة 

الفنیة

كلیة التربیة 55.211معومكلیة التربیة االساسیة / شبكاتالالعامالدكتوراهسلیمان سعدون فوزي داود78
االساسیة

شعبة االنظمة 
والبرامجیات

كلیة التربیة االساسیة / الالعامالماجستیرزینھ حامد خماس حسین79
كلیة التربیة 41.379معومریاضیات / بحوث عملیات

قسم الریاضیاتاالساسیة

كلیة التربیة االساسیة / الالعامالماجستیرانتصار علیوي عبید حسون80
شعبة تسجیل كلیة التربیة48.932معومریاضیات / احصاء ریاضي

الدراسات العلیا

كلیة التربیة االساسیة / جغرافیة الالعامالدكتوراهنادیھ عبد الحسن محیبس الزم81
كلیة التربیة 41.354معوم/ صور جویة

االساسیة
قسم 

الجغرافیة/تدریسیة

كلیة التربیة االساسیة / تربیة الالعامالماجستیروسن صباح صالح مھدي82
كلیة التربیة 76.331معوماسالمیة (فكر اسالمي)

القسم اللفة العربیةاالساسیة

كلیة التربیة االساسیة / تحلیل الالعامالماجستیرمروان سعد كاظم عبد83
كلیة التربیة 69.321معومونظم معلومات

االساسیة

قسم الموارد 
البشریة / شعبة 
التوظیف والمالك

كلیة التربیة 63.976معومكلیة التربیة االساسیة / برمجیاتالالعامالدكتوراهھاشم بدر جھلول سلطان84
مدیر مركز الحاسبةاالساسیة

الماجستیراسماء احمد شمھ منصور85
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة التربیة 43.025معومكلیة التربیة االساسیة / برمجیاتال
االساسیة

شعبة االنظمة 
والبرامجیات

كلیة طب 56.019معومكلیة التربیة االساسیة / برمجیاتالالعامالماجستیرعمار حمید خلف ناصر86
االسنان

شعبة الحاسبة 
االلكترونیة

الدكتوراهابتسام ابراھیم شحل جوده87
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة التربیة االساسیة / االرشاد ال
مكتب مساعد رئیس كلیة االداب57.037معومالتربوي

الجامعة

كلیة التربیة االساسیة / االرشاد نعمالعامالدكتوراهھیفاء عبد حسن علي88
كلیة التربیة 47.951معومالتربوي

االساسیة
قسم شؤون 

الدراسات العلیا

كلیة التربیة االساسیة / اسالیب الالعامالماجستیرمحمد رضا غانم داخل89
كلیة التربیة 59.372معوموطرائق االرشاد

االساسیة
قسم الدراسات العلیا 
لطرائق التدریس

كلیة التربیة االساسیة / اسالیب الالعامالماجستیرمروة عبد الكریم عباس محمد90
كلیة التربیة 60.902معوموطرائق االرشاد

االساسیة
الموارد البشریة / 
شؤون الموظفین

قسم علوم الحاسیاتكلیة التربیة68.425معومكلیة التربیة / معالجة صوریةالالعامالدكتوراهخالده علي احمد یعقوب91

الدكتوراهمنى إبراھیم عبید حسین92
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة التربیة / لغة عربیة (لغة ال
قسم اللغة العربیةكلیة التربیة52.674معومونحو)

كلیة التربیة / لغة عربیة (لغة الالعامالماجستیرفاتن عارف سعید احمد93
كلیة التربیة60.509معومونحو)

قسم شؤون 
الدراسات العلیا / 

القبول

كلیة التربیة / لغة عربیة (لغة الالعامالدكتوراهاحمد خلف سلمان فدعم94
تدریسي /قسم: اللغة كلیة التربیة64.343معومونحو)

العربیة

كلیة التربیة / لغة انكلیزیة (او الالعامالماجستیرصبرا حسن غانم خلف95
كلیة التربیة61.668معومترجمة)

شعبة ابن سینا 
للتعلیم 

االلكتروني،وحدة 
اللغات

قسم الفیزیاءكلیة العلوم69.919معومكلیة التربیة / فیزیاء نوویةالالعامالدكتوراهعماد حمید احمد سلیمان96

الدكتوراهرواء یاسین طھ راضي97
ذوي الشھداء 

قبل عام 
٢٠٠٣

الفیزیاءكلیة العلوم74.934معومكلیة التربیة / فیزیاء نظریةال

وحدة التسجیل كلیة التربیة72.862معومكلیة التربیة / فیزیاء نظریةالالعامالماجستیرنھى حسین علي جازع98
الصباحي

ذوي شھداء الدكتوراهصباح حسن جمعة غلیم99
قسم الفیزیاءكلیة التربیة48.153معومكلیة التربیة / فیزیاء تطبیقیةالالحشد الشعبي

قسم الفیزیاءكلیة العلوم62.469معومكلیة التربیة / فیزیاء تطبیقیةالالعامالدكتوراهھدى جبر علي موزان100



كلیة التربیة / طرائق تدریس الالعامالدكتوراهزینة عبد علي داود سلمان101
قسم الفیزیاءكلیة التربیة77.849معوماللغة االنكلیزیة

قسم الریاضیاتكلیة التربیة68.982معومكلیة التربیة / ریاضیات تطبیقیةالالعامالدكتوراهجنان عادل جاسم محمد102

كلیة التربیة / جغرافیة / خرائط الالعامالدكتوراهرنا فائق صدام طالل103
كلیة التربیة49.771معومواستشعار عن بعد

مسؤولة شعبة 
البعثات والعالقات 

الثقافیة

الدكتوراهاشواق فاضل عباس محسن104
ذوي الشھداء 

قبل عام 
٢٠٠٣

علوم القرانكلیة التربیة50.878معومكلیة التربیة / تالوة وحفظال

تدریسي قسم علوم كلیة التربیة60.694معومكلیة التربیة / تالوة وحفظالالعامالدكتوراهوالء صباح توفیق خلف105
القران

قسم علوم القرانكلیة التربیة66.5معومكلیة التربیة / تالوة وحفظالالعامالماجستیركوثر جبار زیدان علي106

الدكتوراهرغده ستار جبار فعیل107
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة االداب54.969معومكلیة التربیة / برمجة حاسوبال
شعبة ضمان الجودة 

/مسؤول وحدة 
المختبرات

علوم الحاسباتكلیة التربیة69.604معومكلیة التربیة / برمجة حاسوبالالعامالدكتوراهزھراء صالح ضایف معیبد108

كلیة طب 79.754معومكلیة التربیة / امنیة شبكاتالالعامالدكتوراهمصطفى حسین علي قاسم109
فرع العلوم االساسیةاالسنان

كلیة التربیة 59.694معومكلیة التربیة / ادارة تربویةالالعامالدكتوراهمحمد عبد الكریم جعو خلف110
االساسیة

تدریسي في قسم 
التربیة الخاصة

كلیة التربیة / Bio الالعامالدكتوراهنادیة مقبل حسن عباس111
computingھندسة الحاسوبكلیة الھندسة81.521معوم

الدكتوراهانتصار محسن سعدون مناتي112
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة التربیة / Bio ال
computingقسم علوم حاسباتكلیة التربیة63.482معوم

كلیة االدارة واالقتصاد / الالعامالماجستیرعلي جاسم مفتن حسن113
39.134معوممحاسبة متخصصة

المركز 
الوطني لعالج 

وبحوث 
السكري

مدیر حسابات 
المركز

الماجستیرلمیس باقر رمضان علي114
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة االدارة واالقتصاد / ال
م. شعبة الرقابة كلیة الھندسة22.987معوممحاسبة متخصصة

وتدقیق الداخلي

كلیة االدارة واالقتصاد / الالعامالدكتوراهحسام حسن ھاشم حسن115
كلیة االدارة 53.78معوممحاسبة حكومیة

المحاسبةواالقتصاد

الالعامالدكتوراهبان خلیل ابراھیم خلف116
كلیة االدارة واالقتصاد / 

االقتصاد / النظریة االقتصادیة 
الجزئیة

شعبة الرقابة كلیة االداب50.437معوم
والتدقیق الداخلي

الماجستیرھادي عبد الحسین صدام محمد117
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

ال
كلیة االدارة واالقتصاد / 

االقتصاد / النظریة االقتصادیة 
الجزئیة

كلیة االدارة 37.157معوم
واالقتصاد

قسم الرقابة و 
التدقیق الداخلي

كلیة االدارة واالقتصاد / ادارة الالعامالماجستیرزینة ابراھیم جعفر ابراھیم118
كلیة االدارة 70.804معوممنظمة

واالقتصاد
شعبة االداریة 

والمالیة

الماجستیرعلي احمد عباس احمد119
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة االدارة واالقتصاد / ادارة ال
كلیة االدارة 39.171معوممنظمة

واالقتصاد

قسم شؤون االقسام 
الداخلیة / شعبة 

التدقیق

كلیة االدارة واالقتصاد / ادارة الالعامالدكتوراهمھا مزھر محسن فرحان120
كلیة االدارة 71.298معوممالیة

مقرر قسمواالقتصاد

وردة عبد الخالق عبد الرحمن عبد 121
كلیة االدارة واالقتصاد / ادارة الالعامالدكتوراههللا

كلیة طب 64.978معوماستراتیجیة
موارد بشریةاالسنان

كلیة االدارة واالقتصاد / الالعامالماجستیرنزار ولید جسام محمد122
كلیة االدارة 37.761معوماحصاء / متعدد متغیرات

قسم الشؤون العلمیةواالقتصاد

كلیة االداب / لسانیات المتون الالعامالماجستیرھالة حكمت زینل أحمد123
كلیة االداب58.667معومللترجمة

قسم البعثات 
والعالقات الثقافیة/ 

شعبة العالقات 
الثقافیة

كلیة االداب / تكنولوجیا الالعامالدكتوراهعلي الحر الزم درویش124
كلیة التربیة 68.63معومالمعلومات (خزن واسترجاع)

الحاسباتاالساسیة

كلیة االداب / تكنولوجیا الالعامالماجستیرمھند قیس عبد العزیز حمودي125
شعبة المكتبة كلیة االداب73.521معومالمعلومات (خزن واسترجاع)

ومجانیة التعلیم

الترجمةكلیة االداب60.808معومكلیة االداب / تكنولوجیا الترجمةالالعامالدكتوراهجلیل ناصر حلو موزان126

كلیة االداب / انثروبولوجیا الالعامالدكتوراهرقیة سھیل خلیل حسین127
قسم االنثروبولوجیا كلیة االداب52.226معومالعنف

واالجتماع

كلیة االداب / اللغة الفرنسیة الالعامالماجستیرسجى مصدق نصیف جاسم128
شعبة الحاسبة كلیة االداب73.782معوم(علم اللغة)

االلكترونیة

الماجستیرنھى مھدي صالح جاسم129
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

كلیة االداب / اللغة الفرنسیة ال
قسم اللغة الفرنسیةكلیة االداب58.157معوم(علم اللغة)

كلیة االداب / اللغة الفرنسیة الالعامالماجستیرشیماء حامد سلمان حسن130
قسم اللغة الفرنسیةكلیة االداب60.064معوم(علم اللغة)

كلیة االداب / اللغة االنكلیزیة الالعامالدكتوراهرشا طارق عواد جاسم131
قسم اللغة االنكلیزیةكلیة االداب63.36معوم(علم اللغة االسلوبي)



الماجستیرھند صالح مفتن دحام132
ذوي الشھداء 

بعد عام 
٢٠٠٣

قسم االعالمكلیة االداب44.999معومكلیة االداب / اتصال واعالمال

كلیة االداب73.074معومكلیة االداب / اتصال واعالمالالعامالماجستیرعمر مؤید انور احمد133
قسم االعالم 

والعالقات العامة / 
شعبة االعالم

مركز امراض الدم / الالعامالدكتوراهرؤى مكرم حامد عذار134
molecular immunology66.102معوم

المركز 
الوطني 
لبحوث 
وعالج 

امراض الدم

قسم المختبرات 
\مسؤول شعبة 
الكیمیاء السریریة

68.831معوممركز السرطان / فسلجة حیوانالالعامالدكتوراهاوس قحطان احمد محمد135

المركز 
العراقي 
لبحوث 

السرطان 
والوراثة 
الطبیة

مقرر قسم العالج 
التجریبي

الماجستیرمروه مظفر مصطفى عباس136
ذوي الشھداء 

قبل عام 
٢٠٠٣

وحدة ابن سیناكلیة العلوم57.599معوممركز السرطان / احیاء جزیئيال

49.137معوممركز السرطان / احیاء جزیئيالالعامالماجستیراحمد مھدي حمزه كاظم137

المركز 
العراقي 
لبحوث 

السرطان 
والوراثة 
الطبیة

الوراثة الطبیة


