
شيحالمقاعدالكليةالمفاضلةالتخصص المطلوبقناة القبولالشهادةاالسمت التر

ي مهيدي1
ي/احياء مجهريةالعامدكتوراهازهر علي صخ 

ي جزيئ  مرشح1كلية الطب61.204بايلوج 

مرشح3كلية االدارة واالقتصاد86.106ادارة اعمال/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهمحسن علوان محمد حسن1

ي حبيب حسير 2 مرشحكلية االدارة واالقتصاد72.53ادارة اعمال/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهلقاء متر

ي/االحصاء/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهحميدة نعيم ملك خض 1
مرشح1كلية االدارة واالقتصاد67.479احصاء تطبيقر

مرشح1كلية االدارة واالقتصاد50.99بحوث العمليات/االحصاء/االدارة واالقتصادالسجناء السياسيير دكتوراهعفراء عباس حمادة حسون1

مرشح1كلية االدارة واالقتصاد71.69اقتصاد دولي/االقتصاد/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهسعاد جواد كاظم زروك1

العامدكتوراهازهر غيالن مرهون عيىس1
محاسبة مالية /علوم مالية ومضفية/االدارة واالقتصاد

ومضفية
مرشح1كلية االدارة واالقتصاد63.479

مرشح4كلية االدارة واالقتصاد77.75محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهعلي غانم شاكر ليلو1

مرشحكلية االدارة واالقتصاد76.575محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهحيدر عوده كاظم جاسم 2

مرشحكلية االدارة واالقتصاد75.948محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهحيدر عمران سهر سفاح3

ي شناوة4 مرشحكلية االدارة واالقتصاد73.312محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهعظيم نعيم باج 

بية للبنات66.207محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهشيماء ياس خضتر عكار5 غتر مرشحكلية التر

مرشحكلية الصيدلة64.114محاسبة/االدارة واالقتصادذوي االحتياجات الخاصةدكتوراهنارص محسن جت  روي    ح6

غتر مرشحكلية االدارة واالقتصاد63.765محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهأنور عباس نارص تعبان7

غتر مرشحكلية االدارة واالقتصاد61.82محاسبة/االدارة واالقتصادالعامدكتوراهزينب هادي مهدي حسن8

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهعقيل رحمن مراح صباح1 مرشح1كلية العلوم67.491جمانستك-ادارة وتنظيم/التر

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهوهاب عبدالرزاق عباس عبدهللا2 54.571جمانستك-ادارة وتنظيم/التر
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

المعلومات
غتر مرشح

العامدكتوراهأنوار عبد الهادي حمود جاسم2
بية البدنية وعلوم الرياضة ساحة -اصابات رياضية/التر

وميدان
مرشح1كلية الصيدلة79.152

العامدكتوراهعلي غانم مطشر بلعوط3
بية البدنية وعلوم الرياضة ساحة -اصابات رياضية/التر

وميدان
بية البدنية وعلوم الرياضة66.751 غتر مرشحكلية التر
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دكتوراهفاطمة حسن عبد هللا عباس1
ذوي االحتياجات 

الخاصة
بية البدنية وعلوم الرياضة مرشح1رئاسة الجامعة46.218مصارعة-االختبارات والقياس/التر

ي حسير  عبد الخض 1
بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهمحمد هان  مرشح1كلية الفنون الجميلة71.431كرة يد-التعلم الحركي/التر

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهعلي محمد علي محمد2 غتر مرشحكلية الفنون الجميلة68.152كرة يد-التعلم الحركي/التر

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهحيدر زغتر علوان عبود3 غتر مرشحرئاسة الجامعة57.9كرة يد-التعلم الحركي/التر

دكتوراهعلي جواد كاظم حمد4
ذوي الشهداء قبل عام 

2003
بية البدنية وعلوم الرياضة بية البدنية وعلوم الرياضة40.045كرة يد-التعلم الحركي/التر مرشحكلية التر

بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهرنا عبد الواحد جاسم داوود2 بية للبنات66.959ساحة وميدان-فسلجة/التر مرشح1كلية التر

 علي جوهر3
بية البدنية وعلوم الرياضةالعامدكتوراهسنان عبدالحسير  بية البدنية وعلوم الرياضة62.826ساحة وميدان-فسلجة/التر غتر مرشحكلية التر

عباس 

بية70.799تحليل عقدي/الرياضيات العامدكتوراهفاطمة كامل مجيد حميد1 مرشح1كلية التر

ي ورد 1
بية65.279معادالت تفاضلية/الرياضيات العامدكتوراهنجوان نوري هان  مرشح1كلية التر

ي/الرياضياتالعامدكتوراهنورا نضال صالح فاهم2
بية54.077احصاء رياض  مرشح1كلية التر

ي 1 بية74.681نمذجة رياضية/الرياضياتالعامدكتوراهرنا طالب شوي    ع ناج  مرشح1كلية التر

بية65.622نمذجة رياضية/الرياضياتالعامدكتوراهزينب فهد مهوس مغامس2 غتر مرشحكلية التر

ياءالعامدكتوراهكنعان محمد موس شيحان1 مرشح1كلية الهندسة72.467الفتر 

ياءالعامدكتوراهلىم حافظ عبد صكر1 ر/الفتر  ياء اللتر  مرشح1كلية طب االسنان75.83فتر 

بية80.466قانون اداري/القانونالعامدكتوراهايمان حايف محمد كاظم1 مرشح1كلية التر

ي/القانونالعامدكتوراهسعاد شاكر بعيوي سلمان1
مرشح1كلية القانون62.813قانون جنان 

مرشح1كلية القانون61.766قانون دولي عام/القانونالعامدكتوراهسؤدد طه جدوع نارص1

غتر مرشحكلية القانون43.922قانون دولي عام/القانونالعامدكتوراهباسل علي عباس محمد سعيد2



بية69.308الكيمياء الحياتية/الكيمياءالعامدكتوراهميعاد نارص حسير  عباس1 مرشح1كلية التر

دكتوراهعالء نهاد عبد الرزاق جابر4
ذوي الشهداء قبل عام 

2003
مرشحكلية التقانات االحيائية49.211الكيمياء الحياتية/الكيمياء

ي خليوي سلطان2
 
بية65.457الكيمياء العضوية/الكيمياءالعامدكتوراهفرح صاف مرشح2كلية التر

مرشحكلية الصيدلة61.733الكيمياء العضوية/الكيمياءالعامدكتوراهرؤى جميل كامل عبدهللا3

يةالعامدكتوراهنادية حمزة كريم حسون1 بية البدنية وعلوم الرياضة72.287لغة/اللغة االنكلتر  مرشح2كلية التر

غام مجيد عبدزيد حمد2 يةالعامدكتوراهرص  مرشحكلية االداب57.939لغة/اللغة االنكلتر 

ي1
مرشح1كلية التقانات االحيائية49.125ادب/اللغة العربيةالعامدكتوراهمكي محمد حسون مشق 

بية59.908طرائق تدريس اللغة العربية/اللغة العربيةالسجناء السياسيير دكتوراهصادق عباس هادي جاسم1 مرشح1كلية التر

 علي1
مرشح1كلية العلوم79.299بيئة مائية/بيئةالعامدكتوراهايمان محمد حسير 

مرشح1كلية العلوم72.789وراثة بيئية/بيئةالعامدكتوراهابتسام جاسم عباس عبد السادة1

دكتوراهعقيل عبد الحمزة مرهون عيىس1
ذوي االحتياجات 

الخاصة
مرشح1كلية التمريض57.444تمريض اطفال

ي شذر هادي أمتر1 دكتوراهصت 
ذوي االحتياجات 

الخاصة
مرشح1كلية التمريض57.377تمريض بالغير 

مرشح1كلية التمريض63.955تمريض صحة مجتمعالعامدكتوراهحيدر كاظم ردام موس1

78.457حاسوبالعامدكتوراهسالم عالوي حسير  عبد هللا1
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

المعلومات
مرشح2

مرشحكلية العلوم66.892حاسوبالعامدكتوراهوسن عبدهللا عبداللطيف عبدالرضا2

غتر مرشحرئاسة الجامعة64.769حاسوبالعامدكتوراهبسام نوري شاكر ليلو3

اس هادي جواد حبيب4 دكتوراهنت 
ذوي الشهداء قبل عام 

2003
بية50.716حاسوب مرشحكلية التر



مرشح3كلية الطب البيطري71.143االحياء المجهرية/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهعباس هادي جاسم عودة1

مرشحكلية الطب البيطري68.895االحياء المجهرية/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهازهار عبد السادة نعمة حومي2

مرشحكلية الطب البيطري64.982االحياء المجهرية/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهزينة فؤاد صالح مهدي3

 علي عبد االمتر جاسم1
ي    ح واالنسجة/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهحسنير  مرشح2كلية الطب البيطري74.628التشر

مرشح2كلية الطب البيطري62.577التوليد البيطري/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهكمال غازي غانم فرحان1

مرشح2كلية التمريض66.188فسلجة/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهبشار صباح صاحب سلمان2

مرشحكلية طب االسنان53.394فسلجة/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهحيدر كاظم عباس احمد1

مرشح2كلية الطب البيطري69.723الصحة العامة/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهافراح صبيح محيسن جابر1

مرشح1كلية الطب البيطري72.334الطفيليات/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراههبه تركي عطية علوان1

غتر مرشحكلية التقانات االحيائية69.226الطفيليات/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهرنا صالح صاحب محلول2

مرشح2كلية الطب البيطري53.466امراض دواجن/طب وجراحة بيطريةالعامدكتوراهحسير  عمران كريم جبار1

مرشح1كلية االداب70.342علم اجتماع القانون/علم االجتماعالعامدكتوراهرائد عبد السادة جت  حسير 1

مرشح3كلية االداب84.105علم النفس العام/علم النفسالعامدكتوراهعلي عبد الرحيم صالح محسن1

بية للبنات72.579علم النفس العام/علم النفسالعامدكتوراهصفاء حسير  حميد مشهور2 مرشحكلية التر

مرشحكلية االداب65.429علم النفس العام/علم النفسالعامدكتوراهاحمد عدنان منكر حسن 3

ي احمد1
ي/ علوم حياةالعامدكتوراهفاضل كاظم حسون  مرشح1كلية التقانات االحيائية74.57نانوبايلوج 

وز مزعل1 دكتوراههدى احمد فتر
ذوي الشهداء قبل عام 

2003
مرشح1كلية الطب63.588نبات/ علوم حياة

مرشح1كلية القانون61.138علوم سياسيةالعامدكتوراهعلي محمد حسن علي1

مرشح1كلية االداب54.671نظم معلومات جغرافيةالعامدكتوراهعبتر عدنان خلفة حسير 1

مرشح1كلية الهندسة64.94هندسة طرق ونقلالعامدكتوراهاسامه حسن جفات كروان1

ي/هندسة كيمياويالعامدكتوراهقاسم كاظم حميد عبد الرضا1 مرشح1كلية الهندسة56.6نانوتكنواوج 



يالعامدكتوراهاحمد طارش عجل شناوة1
مرشح2كلية الهندسة78.847ادارة مشاري    ع/هندسة مدن 

يالعامدكتوراهايالف ضياء عبد الرضا كاظم2
مرشحكلية الهندسة70.595ادارة مشاري    ع/هندسة مدن 

يالعامدكتوراهمحمد كريم ظاهر راهي1
مرشح1كلية الهندسة91.016انشاءات/هندسة مدن 

يالعامدكتوراهمروة موجد كاظم هدهود1
مرشح1كلية الهندسة67.683بيئية/هندسة مدن 

مرشح1كلية الهندسة56.899معماري/هندسة معماريالعامدكتوراهوليد سعد حميدي مطلك1

مرشح1كلية الهندسة59.492هندسة اسطح/مواد حياتية وطبية/هندسة موادالعامدكتوراهريام عماد جدعان عبد الساده1

ي/هندسة ميكانيكالعامدكتوراهاحمد كاظم زرزور نارص1
مرشح1كلية الهندسة79.771تطبيقر

مرشح2كلية الهندسة78.366حراريات/هندسة ميكانيكالعامدكتوراهكاظم كريم عيدان حسون1

مرشحكلية العلوم78.033حراريات/هندسة ميكانيكالعامدكتوراهفوزي شنير  عبدالحسير  عطية2

ي هاشم3 دكتوراهانيس مقداد ناج 
ذوي الشهداء قبل عام 

2003
مرشحكلية الزراعة58.004حراريات/هندسة ميكانيك


