
شيحالمخططنوع القبولالتخصص المطلوبالقسمالجهةدرجة المفاضلةقناة التقديماالجازةاالسمت نوع التر
نالدكتوراهعلي كاظم عباس فليح1 مرشح1القبول الخاصاثار اسالمية/ اثار االثاركلية اآلثار56.5السجناء السياسيي 

ن حسن2 مرشح1ادب العصور المتاخرة/اداباللغة العربيةكلية االداب56.5103العامالدكتوراهساجد كامل ياسي 

مرشح1القبول الخاصاالدب الجاهلي/ادابادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد200372.3887ذوي الشهداء بعد عام الدكتوراهفائزة عبدالزهرة جامل دلي3

مرشحجغرافية صحية/ادابالجغرافيةكلية االداب76.3617العامالدكتوراهكفاح داخل عبيس راشد4

غت  مرشحجغرافية صحية/ادابالجغرافيةكلية االداب58.741العامالدكتوراهمناهل طالب حريجه جواد5

مرشح1علم اجتماع المعرفة/ادابعلم االجتماعكلية االداب73.5713العامالدكتوراهحاتم راشد علي عبيد6

بوي/ادابامانة مجلس الكليةكلية االداب62.757العامالدكتوراهزينة نزار وداعة علوان7 مرشحعلم النفس التر

بية للبنات55.2333العامالدكتوراهرنا محسن شايع فليح8 بويكلية التر بوي/اداباالرشاد النفسي والتوجيه التر مرشحعلم النفس التر

وق كاظم جبار عاشور9 بية للبنات52.3564العامالدكتوراهشر بويكلية التر بوي/ادابقسم االرشاد النفسي والتوجية التر مرشحعلم النفس التر

 علي10
ن مرشحعلم النفس العام/ادابقسم علم النفسكلية االداب80.8893العامالدكتوراهنغم هادي حسي 

ن حميد مشهور11 بية للبنات56.1708العامالدكتوراهصفاء حسي  بويكلية التر غت  مرشحعلم النفس العام/اداباالرشاد النفسي والتوجيه التر

نالدكتوراهمكارم خشان حيون رعد12 مرشح1القبول الخاصلسانيات/ادابالوسائط المتعددهعلوم الحاسوب والرياضيات58.1617السجناء السياسيي 

مرشحادارة االعمالالعلوم المالية والمرصفيةكلية االدارة واالقتصاد67.6213العامالدكتوراهقسمة صابر عوض حاجم13

مرشحادارة االعمالادارة اعمالكلية االدارة واالقتصاد54.8199العامالدكتوراهيوسف رياض محمود يوسف14

مرشحادارة االعمالالشؤون العلمية/ البحث والتطوير رئاسة الجامعة53.6647العامالدكتوراهمحمد حمودي كاظم جبار15

مرشحاحياء مجهريةوحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوثكلية العلوم77.66العامالدكتوراهصبا عبد االمت  كاظم مرهج16

ن هاشم هندول17 مرشحاحياء مجهرية/كلية الصيدلة75.0643العامالدكتوراههمس حسي 

مرشحاحياء مجهريةقسم علوم الحياةكلية العلوم74.5673العامالدكتوراهوالء ياس لهمود شندل18

مرشحاحياء مجهريةقسم علوم البيئةكلية العلوم74.168العامالدكتوراهثائر عبد دعيشيش سلمان19

ي20
مرشحاحياء مجهريةعلوم الحياةكلية العلوم68.2743العامالدكتوراهضىح مهدي جابر شمىحن

ة غجت  جريمخ حاجم21 مرشحاحياء مجهريةقسم العلوم االساسيةكلية طب االسنان67.8523العامالدكتوراهسمت 

غت  مرشحاحياء مجهريةعلوم الحياةكلية العلوم66.3119العامالدكتوراهعباس ميار حزام عودة22

ن23 بية51.1678العامالدكتوراهعبت  سامي كاظم مفير غت  مرشحاحياء مجهريةعلوم الحياةكلية التر

ي24
مرشحاالقتصاداالقتصادكلية االدارة واالقتصاد77.6353العامالدكتوراهمناف مرزة نعمة راضن

مرشحاالقتصادقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصاد70.5163العامالدكتوراهسندس جاسم شعيبث فهد25

مرشحاالقتصاداالقتصادكلية االدارة واالقتصاد66.961العامالدكتوراهشذى سالم دلي عبدهللا26

ن27 بية للبنات62.7933العامالدكتوراهصباح حسن بديوي حسي  بية البدنية وعلوم الرياضةكلية التر ي المعارصالتر مرشح1تاري    خ الوطن العرب 

 علي عبد االمت  جاسم28
ن ي    ح واالنسجةكلية الطب البيطري76.8967العامالدكتوراهحسني  ي    حقسم التشر مرشحالتشر

ي    ح واالنسجةكلية الطب البيطري200358.276ذوي الشهداء قبل عام الدكتوراهعبد الرزاق باقر كاظم علي29 ي    حالتشر مرشحالقبول الخاصالتشر
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ن30 مرشحالجراحة والتوليدفرع الجراحة والتوليدكلية الطب البيطري59.1025العامالدكتوراهمسلم فاهم ديوان حسي 

مرشحالجراحة والتوليدمركز الخيول العربية االصيلةرئاسة الجامعة47.6813العامالدكتوراهسامر ناظم عبد هادي31

ي ابراهيم32
ن

مرشحالصحة العامةالصحة العامةكلية الطب البيطري73.7533العامالدكتوراهمحمد عبد العباس مالغ

مرشحالصحة العامةالصحة العامةكلية الطب البيطري73.2577العامالدكتوراهاصيل عبدالرضا سعيد عبدالرضا33

ن34 ية الشيريةكلية الصيدلة72.9564العامالدكتوراهحسام حمزة صاحب حسي  مرشحادوية وعالجيات/الصيدلةفرع العلوم المختت 

مرشحادوية وعالجيات/الصيدلةفرع الكيمياء الصيدالنيةكلية الصيدلة71.8977العامالدكتوراهاحمد محمود سلطان يوسف35

مرشح1الصيدالنيات/الصيدلةالكيمياء الصيدالنيةكلية الصيدلة56.5789العامالدكتوراهبسام وفاء مهدي صالح36

ن37 يكلية الطب البيطري72.4173العامالدكتوراهخليفة علي منصور حسي 
ي والوقاب 

يالطب الباطنن
مرشحالطب الباطنن

ي البيطريكلية الطب البيطري65.963العامالدكتوراهغسان خضت  اسماعيل نعمة38
ي والوقاب 

يفرع الطب الباطنن
مرشحالطب الباطنن

يةكلية الصيدلة53.3733العامالدكتوراهبلسم قحطان محمد عبيد39 مرشح1االنجاب المعان/الطبقسم العلوم المختت 

مرشحالطفيلياتفرع العلوم الطبية االساسيةكلية التمريض71.882العامالدكتوراهصفاء رسن عبداللة حبيب40

ي توفيق حسن41
ي    حكلية الطب57.5057العامالدكتوراهمها هابن مرشحالطفيلياتفرع التشر

مرشحالمحاسبةرئيس شعبة الحساباتكلية االدارة واالقتصاد72.588العامالدكتوراهحيدر عودة كاظم جاسم42

مرشحالمحاسبةشعبة الحساباتكلية االدارة واالقتصاد52.1716العامالدكتوراهفاضل شعالن جبار صخيل43

ية والشيريةكلية الصيدلة49.9078العامالدكتوراهنارص محسن جت  روي    ح44 مرشحالمحاسبةفرع العلوم المختت 

مرشحالمحاسبةوحدة الحساباتكلية االداب36.1103العامالدكتوراهسىه مهدي عطشان ابراهيم45

بية البدنية وعلوم الرياضة60.109العامالدكتوراهعلي غانم مطشر بلعوط46 بية البدنيةكلية التر بية البدنية وعلوم الرياضة/تربية رباضية التر مرشح1تاري    خ التر

ي/تربية رباضية قسم األنشطة الطالبيةكلية العلوم68.8593العامالدكتوراهعقيل رحمن مراح صباح47
مرشح1علم االجتماع الرياضن

ن ماجد محمد عبدهللا48 بية البدنية وعلوم الرياضة72.068العامالدكتوراهعبدالحسي  مرشحكشافة/تربية رباضية االلعاب الفرديةكلية التر

 علي كاظم شاكي49
ن بية البدنية وعلوم الرياضة62.8604العامالدكتوراهحسني  مرشحكشافة/تربية رباضية االلعاب الفرديةكلية التر

مرشح1تاري    خ/تربيةوحدة المكتبةكلية االداب59.9003العامالدكتوراهرنا جبوري موس بجاي50

ي    حكلية الطب51.5013العامالدكتوراهسحر داخل يونس سفاح51 ي    حفرع التشر مرشح1انسجة/تشر

ي وطب األطفالكلية طب االسنان200359.2653ذوي الشهداء قبل عام الدكتوراهشيماء هادي جواد حبيب52
ي والوقاب 

مرشح1القبول الخاصتقويم اسنانالعالج التحفظن

نمعاون العميد للشؤون االداريةكلية التمريض57.8666العامالدكتوراهعالء ابراهيم سعيد حسن53 مرشح1تمريض بالغي 

 علي براك54
ن مرشح1القبول الخاصتمريض صحة االم والطفلقسم العلوم التمريضيةكلية التمريض200366.4003ذوي الشهداء بعد عام الدكتوراهفادية حسي 

ن مجهول فنجان55 مرشحرياضياتقسم الرياضياتعلوم الحاسوب والرياضيات76.7723العامالدكتوراهفراس حسي 

ن56 مرشحرياضياتقسم االحصاء والمعلوماتيةعلوم الحاسوب والرياضيات64.447العامالدكتوراهصالح مهدي علي حسي 
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ي57
بية61.0333العامالدكتوراهفراس جواد عبيد راضن ي/رياضياتالرياضياتكلية التر مرشح2تبولوج 

ن حبيب58 بية69.7227العامالدكتوراهعقيل محمد حسي  مرشح2تحليل دالي/رياضياتالرياضياتكلية التر

بية73.0667العامالدكتوراهفاطمه كامل مجيد حميد59 مرشح2تحليل عقدي/رياضياتالرياضياتكلية التر

ن رسن60 بية78.82العامالدكتوراهنور علي حسي  مرشح2معادالت تفاضلية/رياضياتقسم الرياضياتكلية التر

مرشح1طب الفمالعلوم االساسيهكلية طب االسنان64.0093العامالدكتوراهزينب سعد غافل محمد61

ن عبود صويىحي مشيل62 يكلية الزراعة75.6213العامالدكتوراهتحسي 
مرشحامراض دواجن/ طب بيطري االنتاج الحيوابن

مرشحامراض دواجن/ طب بيطري االمراض وامراض الدواجنكلية الطب البيطري65.0698العامالدكتوراهعباس هادي جاسم عودة63

مرشح1جلدية/طب وجراحة عامةقسم االمراض الجلدية والتناسلية\ فرع الباطنية كلية الطب60.1139العامالبوردضياء ظاهر فرحان يوسف64

مرشح1عيون/طب وجراحة عامةشعبة طب و جراحة العيون/ فرع الجراحة كلية الطب56.1469العامالبوردمروة عبدالزهرة محمد سعد65

مرشحطرائق تدريس التاري    خالدراسات المسماريةكلية اآلثار65.7173العامالدكتوراهعالء ابراهيم شحان حمود66

بية64.553العامالدكتوراهندى هاشم عبدهللا سلمان67 بوية والنفسيةكلية التر غت  مرشحطرائق تدريس التاري    خالعلوم التر

ي68
بية68.5174العامالدكتوراهرشوان جليل سعيد راضن مرشح1طرائق تدريس الكيمياءقسم الكيمياءكلية التر

بية61.949العامالدكتوراهعادل عيدان عبد جميل69 ياءكلية التر ن ياءالفت  ن مرشح1طرائق تدريس الفت 

بية76.3993العامالدكتوراهصفاء وديع عبد السادة حسون70 بوية والنفسيةكلية التر مرشحطرائق تدريس اللغة العربيةالعلوم التر

بية71.354العامالدكتوراهمحمد جاسم جفات عيس71 وبية والنفسيةكلية التر مرشحطرائق تدريس اللغة العربيةقسم العلوم التر

ن عباس علي72 بية69.2953العامالدكتوراهصدام حسي  بوية والنفسيةكلية التر مرشحطرائق تدريس اللغة العربيةالعلوم التر

بية65.02العامالدكتوراهنبال عباس هادي حمزه73 بوية و النفسيةكلية التر مرشحطرائق تدريس علوم الحياةقسم العلوم التر

ن74 مرشحالقبول الخاصطرائق تدريس علوم الحياةفرع العلوم الطبية االساسيةكلية التمريض200361.802ذوي الشهداء بعد عام الدكتوراهبثينة شهيد ياش عبد الحسي 

نترئاسة الجامعة67.4541العامالدكتوراهاثت  هادي عيس جودة75 مرشحعلوم حاسوبمركز الحاسوب وخدمات االنتر

مرشحعلوم حاسوبالوسائط المتعددهعلوم الحاسوب والرياضيات65.7363العامالدكتوراهرشا فالح كاظم عكرب76

نترئاسة الجامعة48.3629العامالدكتوراهبسام نوري شاكر ليلو77 مرشحعلوم حاسوبمركز الحاسبات و خدمات االنتر

مرشحبيئة حيوان/علوم حياةعلوم الحياهكلية العلوم66.8286العامالدكتوراهاشاء فاضل وذاح علوان78

غت  مرشحبيئة حيوان/علوم حياةقسم البيئةكلية العلوم63.6152العامالدكتوراهفاطمة ابراهيم محمد جاسم79

ن رياض محمود يوسف80 مرشح1علم الحيوان/علوم حياةوحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوثكلية العلوم77.0849العامالدكتوراهحسي 

بة والموارد المائيةكلية الزراعة54.1369العامالدكتوراهوفاء صاحب عبود عبدالرضا81 مرشح1تربة وموارد مائية/ علوم زراعية قسم التر

ى عبد جت  محمد82 مرشح1محاصيل حقلية/ علوم زراعية البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعة54.2966العامالدكتوراهبشر

مرشحعلوم سياسيةوحدة بحوث ودراسات حقوق االنسانكلية القانون74.0453العامالدكتوراهعلي محمد حسن علي83

بية41.796العامالدكتوراهاحمد جليل صالح مهدي84 مرشحعلوم سياسيةقسم الرياضياتكلية التر

بية38.2867العامالدكتوراهعبد الكاظم رحيمة ملغوث محمد85 بوية والنفسيةكلية التر غت  مرشحعلوم سياسيةقسم العلوم التر

مرشح1رسم/فنون تشكيليةتربية فنيةكلية الفنون الجميلة53.0365العامالدكتوراهمحمد عباس فاضل كاظم86
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ياء الطبيةكلية الطب63.2326العامالدكتوراهرباب هجول حمزه جواد87 ن ياء طبيةالفسلجة والفت  ن مرشح1فت 

اق عبودي فاضل حبيب88 بية48.9339العامالدكتوراهاشر ياءكلية التر ن ياءالفت  ن ي/فت  مرشح1نانوتكنولوج 

ن89 مرشح1القبول الخاصقانون تجاري/قانون خاصقسم الخاصكلية القانون200362.5423ذوي الشهداء بعد عام الدكتوراهاشاء خضت  مظلوم حسي 

 عبيد شعواط علي90
ن ي/قانون خاصقسم القانون الخاصكلية القانون65.607العامالدكتوراهحسي 

مرشح2قانون مدبن

مرشحقانون اداري/قانون عامقسم القانون العامكلية القانون72.472العامالدكتوراهفاضل جبت  لفتة لغيوي91

مرشحقانون اداري/قانون عامقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد71.725العامالدكتوراهزينب عباس محسن عبد هللا92

مرشحقانون اداري/قانون عامقسم القانون العامكلية القانون70.5381العامالدكتوراهوليد حسن حميد جالب93

مرشحقانون دستوري/قانون عامالقانون العامكلية القانون76.8957العامالدكتوراهمحمد جبار طالب حمود94

غت  مرشحقانون دستوري/قانون عاممسؤؤل الوحده القانونيهكلية الطب البيطري60.1613العامالدكتوراهمحمد عبد جري صبار95

مرشح1قانون دولي عام/قانون عامالقانون العامكلية القانون55.7657العامالدكتوراهسؤدد طه جدوع نارص96

بية52.8202العامالدكتوراهايمان عليوي نايف عباده97 بية االسالميةكلية التر مرشح1قواعد تالوهعلوم القرآن والتر

ن كاظم98 مرشحكيمياء عضوية/كيمياءقسم التقانات االحيائية الطبيةكلية التقانات االحيائية63.0818العامالدكتوراهنادية باقر حسي 

مرشحكيمياء عضوية/كيمياءالكيمياء الصيدالنيةكلية الصيدلة61.9772العامالدكتوراهرؤى جميل كامل عبدهللا99

غت  مرشحكيمياء عضوية/كيمياءالكيمياءكلية العلوم61.6281العامالدكتوراهطيبه ابراهيم محمد هويدي100

ن101 بية75.247العامالدكتوراهسحر عبد االمت  حرج حسي  يةكلية التر ن يةاللغة االنكلت  ن مرشحادب/لغة انكلت 

بية200352.56ذوي الشهداء بعد عام الدكتوراهحميد مانع دايخ شالل102 يةكلية التر ن يةاللغة االنكلت  ن مرشحالقبول الخاصادب/لغة انكلت 

وق فاخر عبد الزهرة خرصن103 يةاللغة العربيةكلية االداب14العامالدكتوراهشر ن ي/لغة انكلت 
مرشح2علم اللغة التطبقر

بية72.8548العامالدكتوراهحبيب محسن عريف عزيز104 يكلية التر ن يةقسم اللغة االنكلت  ن مرشحعلم اللغه العام/لغة انكلت 

بية71.0133العامالدكتوراهايمان خضت  عودة زغت 105 يةكلية التر ن يةاللغة االنكلت  ن مرشحعلم اللغه العام/لغة انكلت 

بية62.1217العامالدكتوراهسلوان شاطر حلحول عنت 106 بوية والنفسيةكلية التر مرشحلغة عربيةالعلوم التر

بية52.3672العامالدكتوراهابتسام محمد نايف عبادة107 ياءكلية التر ن غت  مرشحلغة عربيةالفت 

ي108
مرشح1قدرة/ هندسة كهرباء هندسة كيمياويةكلية الهندسة40.4795العامالدكتوراهمحمد عبدالرضا لفته حسوبن

ي109
ي هندسة الطرق والنقلكلية الهندسة75.4397العامالدكتوراهحيدر عباس نعيم راضن

مرشحمساحة/ هندسة مدبن

ي قسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة57.9493العامالدكتوراهمروة موجد كاظم هدهود110
مرشحمساحة/ هندسة مدبن

 علي111
ن يكلية الهندسة59.2689العامالدكتوراهمرتضن جاسم حسي 

يالمدبن
مرشح1انشاءات/هندسة مدبن

مرشح1طرق/ هندسة مدنية قسم هندسة الطرق والنقلكلية الهندسة68.3462العامالدكتوراهزيد عبد الزهره مهدي صالح112

مرشح1تاكل معادن/هندسة موادهندسة الموادكلية الهندسة64.7947العامالدكتوراهمثنن غازي كاظم محمد113

ي/ هندسة ميكانيك الميكانيككلية الهندسة74.3567العامالدكتوراهاحمد كاظم زرزور نارص114
مرشحتطبيقر

ي/ هندسة ميكانيك ميكانيككلية الهندسة72.4397العامالدكتوراهمشتاق فيصل عبد السادة تاجر115
مرشحتطبيقر

ي/ هندسة ميكانيك قسم الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة50.7426العامالدكتوراهاحمد ثابت عبد عبود116
غت  مرشحتطبيقر

مرشح1انتاج معادن/ هندسة ميكانيكالميكانيككلية الهندسة56.7201العامالدكتوراهليث فاضل شاكر محمود117

1

2

2

2

2

1

3

3


