
2019-2018 الدراسي للعام العلوم كلية في العليا للدراسات المتقدمون

مالحظاتالقناةالدراسةالتخصصاالسمت

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبجادر ناصر قاسم احمد1

العامةماجستيرالحاسوبمحسن جبار ستار اريج2

العامةماجستيرالحاسوبصابط كامل حميد اسراء3

العامةماجستيرالحاسوبميرزا سلمان قاسم اسراء4

العامةماجستيرالحاسوبشبل مهنا جابر اصيل5

العامةماجستيرالحاسوبقاسم حسن احمد االء6

العامةماجستيرالحاسوبعيدان مطشر قاسم الق7

العامةماجستيرالحاسوبشاكر المناف عبد ياوز امير8

العامةماجستيرالحاسوبصالح احمد سعد ان9

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبناجي محسن سعد ايالف10

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبهللا عبد سعيد دواس ايمان11

العامةماجستيرالحاسوبحبيب الرحيم عبد نجاح أمير12

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبمحمد عجيل يوسف أيوب13

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبويردي هللا جعفر عامر باسم14

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبعلي عبد الرحيم عبد حسين بتول15

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبثامر ثجيل غياض ثائر16

العامةماجستيرالحاسوبرشك شمران جاسم جنان17

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبنجم فدعم هللا عبد حارث18

الشهداء ذويماجستيرالحاسوبخفيف دويج عواد حسين19

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبحسن غني ضياء حنين20

العامةماجستيرالحاسوبرضا شاكر علي حيدر21

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبعلي الرحيم عبد محمد حيدر22

العامةماجستيرالحاسوبلفته جبار الرضا عبد رشا23

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبمهاوي غالي جواد رنا24

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبحسان عباس فاضل رواء25

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبعطيوي ثابت حسن زينب26

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبمصطفى خزعل عباس زينب27

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبهللا خير علي فؤاد ساره28

العامةماجستيرالحاسوبصباح حنظل سعدي سامر29

العامةماجستيرالحاسوبخثيث بنيان عباس سهاد30

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبعواد فاضل حكمت شذى31

اإلعاقة ذويماجستيرالحاسوبخضر محسن سعد الدين شمس32

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبسلطان حامد فرحان صدام33

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبمظهور جاسم ياسين طه34

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبحسن عزيز نعمه الدين عصام35

العامةماجستيرالحاسوبمحمد هللا نصر موفق علي36

العامةماجستيرالحاسوبناصر يوسف ناصر علي37

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبمحمود قاسم هاشم علي38

العامةماجستيرالحاسوبناصر خلف حميد عمار39

متضررين تعويضماجستيرالحاسوبعباس خضير محمد عمار40

العامةماجستيرالحاسوبعلي عوني الدين تاج فاطمة41

الشهداء ذويماجستيرالحاسوبسلمان رشيد الحسين عبد ليث42

العامةماجستيرالحاسوبحسين األمير عبد محمد ليث43

العامةماجستيرالحاسوبعبيد شياع نهاد محمد44

العامةماجستيرالحاسوبعلي مهدي هادي محمد مريم45

العامةماجستيرالحاسوبطه الكريم عبد صباح مصطفى46

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبميخو بولص الياس منهل47

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبهادي توفيق مسلم ميس48

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبصاحب علي رياض نجاة49
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الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبسعيد فالح هاشم نجاح50

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبعيسى سعيد ناصر نجالء51

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبالعزيز عبد مكي قصي نورس52

التنافسي اإلمتحان أداء دون مقعد حجزاألولىماجستيرالحاسوبغضب الحسن عبد عداي هند53

العامةماجستيرالحاسوبمرزه جعفر منير هند54

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبسرحد كريم كاظم هوشيار55

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبعبود عايد فرحان هيام56

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبمنصور احمد كريم واثق57

الخاصة النفقةماجستيرالحاسوبخضير ياس غفوري وسيم58

العامةماجستيرالرياضياتمنصور صالح عاشور احمد59

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتكزار حسن مطلب احمد60

الخاصة النفقة على القبول بحال الدراسةالشهداء ذويماجستيرالرياضياتحسن منصور عباس االء61

متضررين تعويضماجستيرالرياضياتعطية موسم ناصر اميره62

متضررين تعويضماجستيرالرياضياتسلمان خليل القادر عبد ايناس63

العامةماجستيرالرياضياتجبر تومان مجيد حوراء64

الشهداء ذويماجستيرالرياضياتكاطع هاشم محي حيدر65

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتجاعد رشيد محمد ذكاء66

العامةماجستيرالرياضياتحسن مهدي عصام رفاه67

متضررين تعويضماجستيرالرياضياتمجيد طالب موفق رؤى68

العامةماجستيرالرياضياتخالد غزال خالد زينب69

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتمحمد سليمان ناصر زينه70

العامةماجستيرالرياضياتالجبار عبد إسماعيل الحق عبد سحر71

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتعلوان تايه سعد سيماء72

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتالحسين عبد الصاحب عبد سعدي صباح73

متضررين تعويضماجستيرالرياضياتسلومي شلفون عبد طه74

العامةماجستيرالرياضياتشرف حسين إبراهيم الصمد عبد75

العامةماجستيرالرياضياتمحمد سالم حسين عمر76

العامةماجستيرالرياضياتكاظم جواد خليل غفران77

العامةماجستيرالرياضياتمحمد موسى احمد فاطمة78

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتعلي الكريم عبد سعد محمد79

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتجواد إسماعيل عيسى مها80

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتلفته ذياب عدنان نبيل81

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتمجاب حاتم عبد نجود82

العامةماجستيرالرياضياتلفتة منصور فرحان نهى83

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتحالف عاصي كريم نور84

الخاصة النفقةماجستيرالرياضياتنعمة عبد حسين هدى85

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءوهيم خريبط الحسين عبد آالء86

التنافسي اإلمتحان أداء دون مقعد حجزاألولىماجستيرالفيزياءمحمد جاسم احمد تفاهم87

متضررين تعويضماجستيرالفيزياءنايف الحسن عبد علي حيدر88

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءخفي الحسين عبد طالب خوله89

العامةماجستيرالفيزياءحسن هادي علي دعاء90

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءيحيى حازم سعد ربى91

متضررين تعويضماجستيرالفيزياءجاسم صحن عبد رغد92

متضررين تعويضماجستيرالفيزياءمحمود إبراهيم مظهر رند93

العامةماجستيرالفيزياءمجبل محمد جاسم زينة94

متضررين تعويضماجستيرالفيزياءدخن عذاري الكريم عبد ساره95

العامةماجستيرالفيزياءعلي حسين قحطان ساره96

الشهداء ذويماجستيرالفيزياءإسماعيل هاشم عبد سحر97

العامةماجستيرالفيزياءعبد كاظم الكريم عبد ضحى98

العامةماجستيرالفيزياءعلي فرحان حسين عذراء99
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الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءصفر ناصر كاطع عالء100

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءهليل روشه جاسم علي101

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءكريدي صالح ناجي علي102

العامةماجستيرالفيزياءعباس الحسين عبد اياد غزوان103

العامةماجستيرالفيزياءعلوان هادي محمد فاطمة104

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءخضير جبار الستار عبد ليث105

العامةماجستيرالفيزياءعجاج خلف احمد مدين106

العامةماجستيرالفيزياءكاظم جواد قاسم مرتضى107

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءمصطفى محمود احمد مشرق108

العامةماجستيرالفيزياءخنياب حمزه مرزه مهند109

متضررين تعويضماجستيرالفيزياءمظلوم ذبيح موسى نبراس110

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءمحمد سلمان منذر نداء111

العامةماجستيرالفيزياءعبدال مالك إبراهيم نمارق112

متضررين تعويضماجستيرالفيزياءمحمد إبراهيم جبار نور113

اإلعاقة ذويماجستيرالفيزياءديوان صيوان القادر عبد نوفل114

الشهداء ذويماجستيرالفيزياءالحسن محمود عباس هاشم115

العامةماجستيرالفيزياءمحمد جسام فالح هدى116

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءلطيف نصيف خالد هديل117

الحشد منتسبوماجستيرالفيزياءعلوان المهدي عبد الدين بهاء والء118

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءهللا عبد األمير عبد خضير والء119

الخاصة النفقةماجستيرالفيزياءحمود باقر عطا ياسر120

العامةماجستيرالكيمياءفالح باقر مزهر احمد121

العامةماجستيرالكيمياءموسى الكريم عبد احمد اخالص122

العامةماجستيرالكيمياءسباهي كاظم محسن اكرم123

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءشياع ناصر هاني الهام124

العامةماجستيرالكيمياءإبراهيم مهدي علي امير125

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءعلي طاهر جبار انتصار126

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءمنصور سالم جاسم إسماعيل127

العامةماجستيرالكيمياءحسن إبراهيم معاد حسام128

العامةماجستيرالكيمياءعزيز وهيب علي حسين129

العامةماجستيرالكيمياءعبيد شنين والي حسين130

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءفليح حسن كسار حيدر131

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءمسعود عذير محمد دعاء132

العامةماجستيرالكيمياءجاسم كريم خالد ديانا133

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءذخر رحيم عباس رنا134

العامةماجستيرالكيمياءصبري عباس الرحيم عبد رنا135

العامةماجستيرالكيمياءجبر ماجد حسن رياض136

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءخنيفس عباس صبري زينب137

متضررين تعويضماجستيرالكيمياءخالد حبيب محمد زينب138

العامةماجستيرالكيمياءعلي حمد مهنا زينب139

العامةماجستيرالكيمياءداغر فالح صباح سجى140

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءمحمود غريب ثاير سراب141

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءقاسم جبار سعد سرى142

العامةماجستيرالكيمياءمطر خلف الرحمن عبد سعد143

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءإبراهيم خليل مشرق سمر144

العامةماجستيرالكيمياءراهي صكبان زيدان شذى145

العامةماجستيرالكيمياءصبحي سامي وحيد شهباء146

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءخميس جاسم جالل صابرين147

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءزيدان نعمان فهد ضمياء148

متضررين تعويضماجستيرالكيمياءحسن احمد مجيد هللا عبد149
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الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءعباس كلف هللا عبد علي150

العامةماجستيرالكيمياءعباس الرضا عبد محمد علي151

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءاحمد احمد محمد عمر152

متضررين تعويضماجستيرالكيمياءعلي عبد حسان محمد غزوان153

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءسهيل حسين علي فاطمه154

العامةماجستيرالكيمياءهبسي عرابي جالوي مثنى155

العامةماجستيرالكيمياءحسن سلطان إبراهيم محمد156

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءعلي مفلح الجبار عبد محمد157

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءحسن خضر طه مروة158

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءإبراهيم احمد الغفور عبد مريم159

الحشد شهداء ذويماجستيرالكيمياءمحمد عبود جاسم منال160

الخاصة النفقةماجستيرالكيمياءعلي حسين سعد ميس161

العامةماجستيرالكيمياءحسين عناد علي نور162

العامةماجستيرالكيمياءنتوش باني جمعه هبه163

العامةماجستيرالكيمياءإبراهيم خليل فائز هدير164

متضررين تعويضماجستيرالكيمياءثابت هاشم عزيز هيام165

العامةماجستيرالكيمياءنصار كاطع علي وفاء166

متضررين تعويضماجستيرالكيمياءسبع خليل محمد ياسر167

العامةماجستيرمجهرية أحياءحمودي عبود علي اسراء168

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءايدام شنيور كاظم اسراء169

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءضويع نجم سهيل اقبال170

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءحلو جاسم كريم االء171

العامةماجستيرمجهرية أحياءيونس صالح محمود االء172

العامةماجستيرمجهرية أحياءفرحان عزيز كريم امير173

متضررين تعويضماجستيرمجهرية أحياءحمودي الحميد عبد حسين انتصار174

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءمحيسن مانع خالوي انعام175

العامةماجستيرمجهرية أحياءالحسن عبد محسن سمير أسماء176

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءفهمي حبيب ضياء بان177

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءفرج خشن خلف ثائر178

متضررين تعويضماجستيرمجهرية أحياءحسين خليف خميس ثراء179

متضررين تعويضماجستيرمجهرية أحياءشافي محسن الزهرة عبد جنان180

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءالخالق عبد محمد مازن حسن181

العامةماجستيرمجهرية أحياءإبراهيم كاظم فالح حسناء182

العامةماجستيرمجهرية أحياءحسين رحيم حميد حسين183

العامةماجستيرمجهرية أحياءعيدان خليف جذول حنين184

العامةماجستيرمجهرية أحياءفهد قاسم الجبار عبد رباب185

العامةماجستيرمجهرية أحياءعسكر الحسن عبد عماد رسل186

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءحسين الكاظم عبد جواد رغد187

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءصالح دحام إبراهيم ريام188

العامةماجستيرمجهرية أحياءمعن شيحان مجيد زهراء189

العامةماجستيرمجهرية أحياءسكران وهيب محمد زهراء190

العامةماجستيرمجهرية أحياءهذاب خريبط صباح زينب191

العامةماجستيرمجهرية أحياءالرحمن عبد كاظم مناضل زينب192

العامةماجستيرمجهرية أحياءحسن احمد صالح ساره193

العامةماجستيرمجهرية أحياءمحسون عبود جبار ستار194

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءعلي السادة عبد عادل سجى195

العامةماجستيرمجهرية أحياءشالل منشد مهدي سرى196

العامةماجستيرمجهرية أحياءزوير خصاف علي سالم197

متضررين تعويضماجستيرمجهرية أحياءحسين احمد حسن سهاد198

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءالحسين جبر عباس سهام199
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العامةماجستيرمجهرية أحياءحمزة علي محمود شذى200

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءجواد إبراهيم إسماعيل شروق201

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءعباس مطشر صباح شيماء202

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءكيالن حسين هادي صفاء203

العامةماجستيرمجهرية أحياءعزيز هاشم احمد طه204

العامةماجستيرمجهرية أحياءخضير حسين عالء طيبة205

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءخليل كوكز رحيم هللا عبد206

العامةماجستيرمجهرية أحياءاحمد الوهاب عبد محمد عقيل207

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءسعيد هاشم امجيد علي208

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءعبيد معله سلطان علي209

الشهداء ذويماجستيرمجهرية أحياءعلي عباس صادق علي210

العامةماجستيرمجهرية أحياءجاسم نصيف محمد غسان211

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءسعد حسن عباس فاضل212

العامةماجستيرمجهرية أحياءحميدي جبر رسول فائز213

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءدرب عبيد إبراهيم قيس214

العامةماجستيرمجهرية أحياءشري حمد مهدي لمى215

العامةماجستيرمجهرية أحياءحسن عباس صالح محمد216

العامةماجستيرمجهرية أحياءشالل حمزه مهدي مروه217

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءعداي نسيم سامي مصطفى218

العامةماجستيرمجهرية أحياءفرج فياض محمد منال219

متضررين تعويضماجستيرمجهرية أحياءعذيب علوان الرضا عبد مهى220

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءخلف شعبان سبع ميامي221

الشهداء ذويماجستيرمجهرية أحياءحالوي حنتوش كاظم نهله222

العامةماجستيرمجهرية أحياءجاسم حميد احمد نور223

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءفليح حسن سامي نور224

العامةماجستيرمجهرية أحياءمحمد علي محمد هدير225

العامةماجستيرمجهرية أحياءعطيه علي نعيم هناء226

العامةماجستيرمجهرية أحياءسلمان الهادي عبد موحان هند227

العامةماجستيرمجهرية أحياءعرمش كريم حمود هيفاء228

العامةماجستيرمجهرية أحياءحمد دوحان الجبار عبد وسن229

العامةماجستيرمجهرية أحياءشمران عثمان عماد وسن230

العامةماجستيرمجهرية أحياءحسين عبادي جمال وفاء231

الشهداء ذويماجستيرمجهرية أحياءحبيب شنيار الحسين عبد ياسر232

الخاصة النفقةماجستيرمجهرية أحياءحسين علي كاظم يسرى233

العامةماجستيرحيوانلوله جعفر صادق امنه234

العامةماجستيرحيوانعسكر ونان فاضل ايمان235

متضررين تعويضماجستيرحيوانعبد فرحان غانم ايه236

الخاصة النفقةماجستيرحيوانناصر غازي فيصل حنان237

الخاصة النفقةماجستيرحيوانكريم معطي كريم حيدر238

متضررين تعويضماجستيرحيوانخليل حسين علي راويه239

العامةماجستيرحيوانمحمود ياس عباس رسل240

العامةماجستيرحيوانبدر الحسين عبد علي زينب241

العامةماجستيرحيوانثاجب عوفي حامد عباس242

العامةماجستيرحيوانخلف مطشر نعيم علي243

الخاصة النفقةماجستيرحيوانحديد الزم غازي فيصل244

الخاصة النفقةماجستيرحيوانعزيز مالخ كاظم مرتضى245

الخاصة النفقةماجستيرحيوانإبراهيم صالح عمار مريم246

الخاصة النفقةماجستيرحيوانكريم علي عبد ماجد مريم247

العامةماجستيرحيوانمحمد سلمان داود مصطفى248

العامةماجستيرحيوانشاكر محمود خلف مينا249
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الخاصة النفقةماجستيرحيوانرضوان محمد جاسم نبأ250

العامةماجستيرحيوانشمخي حسين ناجي نجوان251

العامةماجستيرحيوانحمد سلمان صباح نور252

الخاصة النفقةماجستيرحيوانهللا عبد الجبار عبد عامر هاله253

العامةماجستيرحيوانمحمد مزهر محمد هدى254

العامةماجستيرحيوانشبيب الواحد عبد مكي هند255

العامةماجستيرالجو علومبديوي كاظم حمزه احمد256

متضررين تعويضماجستيرالجو علومحمود محسن عادل الزهراء257

العامةماجستيرالجو علومصديق ناصر عامر حسين258

العامةماجستيرالجو علومحسين فيصل قاسم ساره259

التنافسي اإلمتحان أداء دون مقعد حجزاألولىماجستيرالجو علومنصيف صادق الكريم عبد عال260

العامةماجستيرالجو علوممحمد ضياء جعفر فيان261

متضررين تعويضماجستيرالجو علومكريم حيدر بشير كفاح262

الخاصة النفقةماجستيرالجو علومسلمان عريبي عوده مصطفى263

الخاصة النفقةماجستيرالجو علومعلي شغاتي علي ياسر264

العامةماجستيرنباتحسين علي حسين اثمار265

الخاصة النفقةماجستيرنباتسرحان حويد قاسم امجد266

العامةماجستيرنباتحسن محسن فاهم خديجه267

الخاصة النفقةماجستيرنباتسمره سلمان حمزه عباس268

العامةماجستيرنباتكاظم علي لطيف عالء269

الخاصة النفقةماجستيرنباتكاظم فرج محسن علي270

العامةماجستيرنباتسالم حميد مجيد لبنى271

الخاصة النفقةماجستيرنباتشاكر سعيد شاكر ميساء272

العامةماجستيرنباتكريم جمعة رضا نور273

العامةماجستيرنباتعفات دهش مالك هبه274

العامةدكتوراهالرياضياتوهيب سلطان جبار اقبال275

العامةدكتوراهالرياضياتمشكور كاظم التفات اماني276

متضررين تعويضدكتوراهالرياضياتمحمد ساجت خليف امين277

العامةدكتوراهالرياضياتفرج الرزاق عبد مثنى حارث278

العامةدكتوراهالرياضياتنور حسين عبيس خضير279

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتحمادي جروان عالوي دنيا280

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتمجيد حميد خالد رائد281

العامةدكتوراهالرياضياتعبود حسن فالح رعد282

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتعلي كاظم جواد زهراء283

العامةدكتوراهالرياضياتاحمد خلف جون زينب284

العامةدكتوراهالرياضياتعلي مجيد علي سرى285

العامةدكتوراهالرياضياتمحمد كمال فارس القادر عبد286

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتمطر عطيه خالد علي287

العامةدكتوراهالرياضياتفهد حمود عبد علي288

متضررين تعويضدكتوراهالرياضياتمصجر محي فرهود عماد289

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتفهمي احمد نوح عماد290

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتعلي احمد عباس فاتن291

العامةدكتوراهالرياضياتعنيزان ناجي عباس فاضل292

متضررين تعويضدكتوراهالرياضياتمحسن محمود جبار الرى293

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتعلي حسين خالد لمياء294

العامةدكتوراهالرياضياتالعال عبد هادي األمير عبد لمياء295

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتخلف كاظم طالل مصطفى296

الخاصة النفقةدكتوراهالرياضياتهميم عليوي عبد نجم297

العامةدكتوراهالرياضياتمحمد نعمه ياسين نعمان298

العامةدكتوراهالرياضياتصفر احمد مهدي هدى299
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متضررين تعويضدكتوراهالرياضياتهللا عبد جبير بتال وقاص300

العامةدكتوراهالرياضياتصالح مهدي المجيد عبد والء301

متضررين تعويضدكتوراهالفيزياءهالل هادي حمزه احمد302

العامةدكتوراهالفيزياءشميل محمد كريم اسامه303

العامةدكتوراهالفيزياءعباس محمد عباس اكرم304

العامةدكتوراهالفيزياءعلي لطيف ثائر االء305

العامةدكتوراهالفيزياءحسين عباس خضر الياس306

العامةدكتوراهالفيزياءجاسم محمد المنعم عبد انيس307

العامةدكتوراهالفيزياءالرزاق عبد رؤوف فيصل اوس308

العامةدكتوراهالفيزياءالزم بطي جمعه آيه309

العامةدكتوراهالفيزياءحسين فارس سبتي بشائر310

العامةدكتوراهالفيزياءكاطع مهدي فالح تحسين311

العامةدكتوراهالفيزياءخضر علي محمد فاضل جنان312

العامةدكتوراهالفيزياءطويرش كعيد علي حسين313

الشهداء ذويدكتوراهالفيزياءدخيل مطلك خضير حنان314

العامةدكتوراهالفيزياءكريم فاضل رعيد حيدر315

العامةدكتوراهالفيزياءكريم قنبر عباس خضير316

العامةدكتوراهالفيزياءعباس عبد حسين ذاكر317

العامةدكتوراهالفيزياءحسين محمد سعدون رغد318

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءالدين محي خليل إسماعيل رنا319

العامةدكتوراهالفيزياءرزوقي الوهاب عبد عادل رونق320

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءصبري الخالق عبد محمد زيد321

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءصالح محمد عبد حسن محمد زينب322

العامةدكتوراهالفيزياءعاكف الزهرة عبد سجاد323

متضررين تعويضدكتوراهالفيزياءحيدر علي قيس سجى324

العامةدكتوراهالفيزياءمحمد سعيد محمد سمير325

العامةدكتوراهالفيزياءسويلم كاظم ثامر سناء326

العامةدكتوراهالفيزياءهايت خليفه احمد الدين شهاب327

العامةدكتوراهالفيزياءعطيه إبراهيم جميل صبا328

العامةدكتوراهالفيزياءعاجل العزيز عبد مهدي صالح329

العامةدكتوراهالفيزياءشياع العباس عبد الكاظم عبد ضحى330

العامةدكتوراهالفيزياءواجد حسين فاضل عتاب331

العامةدكتوراهالفيزياءجواد حسون عزيز عصام332

العامةدكتوراهالفيزياءالمعيبر خضير اياد عالء333

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءشايع يوسف جابر علي334

العامةدكتوراهالفيزياءحريجه هويدي جعفر علي335

العامةدكتوراهالفيزياءعلي عبود طالب علي336

العامةدكتوراهالفيزياءلفتة مجيد نايف علي337

العامةدكتوراهالفيزياءجبر تايه صادق عماد338

العامةدكتوراهالفيزياءعلي عبد نجم عمار339

العامةدكتوراهالفيزياءعزيز دهش االله عبد غزوان340

العامةدكتوراهالفيزياءمحسن موين جمعه فاطمه341

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءيوسف كريم فائق فيروز342

العامةدكتوراهالفيزياءناموس محمد هللا عبد قصي343

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءباقر طالب مهدي كرار344

العامةدكتوراهالفيزياءطاهر جبر يوسف ليث345

العامةدكتوراهالفيزياءكعيد موات محمد مازن346

العامةدكتوراهالفيزياءعبد شريف ضياء محمد347

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءعجيل عبود مالك محمد348

العامةدكتوراهالفيزياءعلي جاسم باسم منى349
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العامةدكتوراهالفيزياءمحمد جودي عزيز مهى350

العامةدكتوراهالفيزياءمحمد سلمان علي ناظر351

العامةدكتوراهالفيزياءزامل حسن كاظم هاله352

الخاصة النفقةدكتوراهالفيزياءاحمد حمد طارق هديل353

العامةدكتوراهالفيزياءسعيد عباس حميد وفاء354

العامةدكتوراهالفيزياءحمادي الحسين عبد مصطفى يحيى355

العامةدكتوراهالفيزياءجاسم جواد محمد يعقوب356

العامةدكتوراهالكيمياءمشكور عبيد محسن ادريس357

العامةدكتوراهالكيمياءسلمان ياسين خالص اوراس358

الخاصة النفقةدكتوراهالكيمياءموزان فضاله شالكه اياد359

العامةدكتوراهالكيمياءحميد األمير عبد ماجد رؤى360

العامةدكتوراهالكيمياءعلي عبد طارش كاظم ريسان361

العامةدكتوراهالكيمياءمحمد كامل حميد زهراء362

العامةدكتوراهالكيمياءعلي حسين غالب زينب363

الخاصة النفقةدكتوراهالكيمياءمحمد خلف باسم شيماء364

العامةدكتوراهالكيمياءعزيز سعود الستار عبد شيماء365

العامةدكتوراهالكيمياءعكاف محيبس حميد عالء366

العامةدكتوراهالكيمياءحسين سالم جبار علي367

الشهداء ذويدكتوراهالكيمياءمرهون حافظ رخيص فاضل368

العامةدكتوراهالكيمياءداود هادي رضا محمد369

الخاصة النفقةدكتوراهالكيمياءجابر سامي مهدي محمد370

العامةدكتوراهالكيمياءرحيم ميرزا مبارك مدير371

الخاصة النفقةدكتوراهالكيمياءصالح محمد عباس فاضل مها372

متضررين تعويضدكتوراهالكيمياءسعيد عيرم بنيان نبيل373

العامةدكتوراهالكيمياءعبد علي محمد جاسم نور374

العامةدكتوراهالكيمياءإبراهيم إسماعيل خليل هاجر375

العامةدكتوراهالكيمياءحسن جواد عباس وليد376

العامةدكتوراهمجهرية أحياءجبر واجد رزاق احمد377

العامةدكتوراهمجهرية أحياءانفيس مسلم صبري ازهار378

العامةدكتوراهمجهرية أحياءاللطيف عبد الرحمن عبد كنعان اماني379

العامةدكتوراهمجهرية أحياءحسن حميد علي اية380

العامةدكتوراهمجهرية أحياءطعمة محسن عباس ايمان381

العامةدكتوراهمجهرية أحياءجاسم محمد سعد ايناس382

متضررين تعويضدكتوراهمجهرية أحياءعبيس حسون الحمزه عبد بثينه383

العامةدكتوراهمجهرية أحياءبليجت الحسين عبد علي ثائر384

العامةدكتوراهمجهرية أحياءعباس كحيط نوار جواد385

العامةدكتوراهمجهرية أحياءجابر بعيوي حمزة حيدر386

العامةدكتوراهمجهرية أحياءمرزا هاشم عزيز خالد387

العامةدكتوراهمجهرية أحياءسبهان محمد صالح رباب388

العامةدكتوراهمجهرية أحياءمحمد شايع حاتم رشا389

العامةدكتوراهمجهرية أحياءسبع احمد منفي سحر390

العامةدكتوراهمجهرية أحياءمحمد خلف احمد شهرزاد391

الشهداء ذويدكتوراهمجهرية أحياءباقر صادق مجيد شيماء392

الشهداء ذويدكتوراهمجهرية أحياءهللا عبد هاشم بدير عباس393

العامةدكتوراهمجهرية أحياءوالي كاظم سعد علي394

الخاصة النفقةدكتوراهمجهرية أحياءعباس حسن مرتضى علي395

العامةدكتوراهمجهرية أحياءداود الرزاق عبد سمير فاطمه396

العامةدكتوراهمجهرية أحياءمحمد جاسم احمد مروج397

العامةدكتوراهمجهرية أحياءحسين خليل االله عبد نور398

العامةدكتوراهمجهرية أحياءعبد كاظم امين هبة399
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متضررين تعويضدكتوراهمجهرية أحياءموسى هللا عبد جاسم يونس400

العامةدكتوراهحيوانهميم عنيد خلف اسراء401

العامةدكتوراهحيوانجاسم عبود سعدي االء402

العامةدكتوراهحيوانامين مصطفى موفق امنه403

العامةدكتوراهحيوانرضا سليمان حميد ايفان404

العامةدكتوراهحيوانسعيد رجب محمود جيهان405

العامةدكتوراهحيوانيديم سلمان إبراهيم رشا406

العامةدكتوراهحيوانمحمد رحمت علي رواء407

العامةدكتوراهحيوانعلي عيسى شاكر زيدون408

العامةدكتوراهحيوانالكريم عبد حميد رشيد زينب409

العامةدكتوراهحيوانإبراهيم خليل إبراهيم زينة410
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