
الشهادة واالختصاصاالسمت
 درجة

المفاضلة

 درجة

المقابلة

 الدرجة

النهائٌة
النتٌجةالقناة

اصٌلمحاضر59.51968.51دكتوراه اقتصادسلطان جاسم سلطان كاظم1

2
جعفر عبد االمٌر عزٌز 

صالح
احتٌاط58.488967.488دكتوراه اقتصاد

احتٌاطمحاضر55.64964.64دكتوراه اقتصادفهد مغٌمش حزٌران ربٌع3

4
سعدي ابراهٌم حسٌن 

الجبوري
اصٌل36.14945.14دكتوراه علوم سٌاسٌة

احتٌاط32.685941.685دكتوراه علوم سٌاسٌةعبد الكرٌم كاظم عجٌل5

احتٌاط32.606941.606دكتوراه علوم سٌاسٌةنورة كطاف هٌدان مخور6

7
روافد محمد علً عبد 

الؤوف
احتٌاط51.02960.02دكتوراه دستوري

8
محمد عبد علً خضٌر 

جاسم
49.9958.9دكتوراه دستوري

ذوي شهداء 

الحشد
اصٌل

ٌاسر عامر عمران حمزة9
دكتوراه قانون دولً 

عام
اصٌل44.007953.007

10
دكتوراه جغرافٌة 

سٌاسٌة
ال ٌوجد0

11
سعد محمد حسن محمد 

مهدي
اصٌل48.55957.55ماجستر علوم سٌاسٌة

احتٌاط39.85948.85ماجستر علوم سٌاسٌةرشا رعد حمٌد شنشوا12

احتٌاط38.6947.6ماجستر علوم سٌاسٌةتوفٌق خلف زٌدان احمد13

احتٌاط38.12947.12ماجستر علوم سٌاسٌةمٌثم عنٌدي علً حسٌن14

محسن مهدي رباط محمد15
تنمٌة سٌاحٌة  )سٌاحة 

(مستدامة
اصٌل54.55963.55

16
حٌدر عبد الحافظ كرجً 

صالح

دكتوراه صٌدلة 

سرٌرٌة
اصٌل33033

اصٌل37.64946.64دكتوراه مجتراتربٌع مزهر محمود محمد17

18
احمد محمد علً كاظم 

عبد هللا
اصٌل34.007034.007دكتوراه امراض دم

احتٌاط34.007034.007دكتوراه امراض دمباسل كاظم عبد هللا عودة19

20
تحسٌن حمٌد خلٌف عبد 

الرزاق

دكتوراه هندسة 

كٌمٌاوٌة تبخٌر نفط
اصٌلمحاضر59.39968.39

21
ازدهار سهمً حمودي 

عباس
46.007955.007دكتوراه نسائٌة وتولٌد

كفاءات 

عائدة
اصٌل

اصٌل44.007953.007دكتوراه لغة انكلٌزٌةرٌث زهٌر عبد االمٌر22

احتٌاط30.007939.007دكتوراه لغة انكلٌزٌةحٌدر كرٌم هاشم العابدي23

اصٌلمحاضر60.95969.95ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌةكرار صادق خضٌر عبد24



احتٌاطمحاضر55.45964.45ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌةزهراء حسن علً حسٌن25

احتٌاطمحاضر52.19961.19ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌةعزبز حسٌن جاسم محمد26

احتٌاط46.007955.007ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌةعلً رزاق علً صالح27

28
عالء احمد عبد علً 

ناصر
احتٌاط48.007048.007ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌة

شهداء38.1313947.1313ماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌةعالء نهاد عبد الرزاق29
احتٌاط 

اول

30
محمد صادق عدنان عبد 

الرزاق
28.007937.007ماجستٌر هندسة نفط

احتٌاطمحاضر55.854964.854ماجستٌر لغة انكلٌزٌةوفاء عباس صحن محمد31

احتٌاط53.658962.658ماجستٌر لغة انكلٌزٌةاحمد كرٌم محسن ٌوسف32

اصٌل/شهداء 46.007955.007ماجستٌر لغة انكلٌزٌةازهر محمد حسن حمود33

احتٌاطمحاضر53.952053.952ماجستٌر لغة انكلٌزٌةروٌدة سعد صفوك سعود34

احتٌاط44.007953.007ماجستٌر لغة انكلٌزٌةبالل رضا محمد عباس35

انور فاضل حسٌن محمد36
ماجستٌر هندسة 

معماري
اصٌلمحاضر54.446963.446

37
حسٌن عدنان عبد الرزاق 

صالح

ماجستٌر هندسة 

معماري
38.117947.117

زٌنب حامد محسن شاكر38
ماجستٌر هندسة 

معماري
احتٌاط31.007940.007

سارة عالء باقر عزٌز39
ماجستٌر هندسة 

معماري
احتٌاط33.688033.688

اصٌل54.77963.77ماجستٌر طب اسنانمؤٌد صاحب عباس مجٌد40

41
عذراء عبد الرزاق عباس 

قنبر
احتٌاط44.007953.007ماجستٌر طب اسنان

42
علً جبار عبد الحسٌن 

خضٌر

ماجستٌر تمرٌض 

بالغٌن
اصٌل51.007960.007

انمار هادي عباس مهدي43
ماجستٌر تمرٌض 

بالغٌن
احتٌاط30.007939.007

غادة علً هاشم وناس44
ماجستٌر تمرٌض 

نسائٌة
اصٌل46.007955.007

اصٌل44.633953.633ماجستٌر طب حٌاتًعلً باسم مهدي عبد هللا45

46
تغرٌد سعدون محسن 

جاسم
اصٌل63.632972.632بكالورٌوس فٌزٌاء

47
عالء محمد عبد الحسٌن 

حسن
اصٌل61.1970.1بكالورٌوس فٌزٌاء

احتٌاط60.75969.75بكالورٌوس فٌزٌاءشهد مجٌد حمٌد عل48ً

احتٌاط60.722969.722بكالورٌوس فٌزٌاءدانٌا مجٌد حمٌد عل49ً



احتٌاط60.65969.65بكالورٌوس فٌزٌاءبشٌر محمد حسٌن هادي50

احتٌاط60.58969.58بكالورٌوس فٌزٌاءشذى علً حسٌن عبٌر51

احتٌاطمقابلة63.9663.96بكالورٌوس قانوننور عقٌل طاهر عبود52

احتٌاط58.256967.256بكالورٌوس قانونبدور سالم مهدي رباط53

اصٌلشهداء57.85966.85بكالورٌوس قانونرباب حنظل فارس ضٌول54

احتٌاط55.55964.55بكالورٌوس قانوندعاء عبد االمٌر فارس55

احتٌاط54.5963.5بكالورٌوس قانوناسراء حسٌن محمد عل56ً

احتٌاطسجناء53.21962.21بكالورٌوس قانونمروة ٌوسف محمد هادي57

58
حوراء طالب عبد الحسٌن 

خفً
احتٌاطسجناء39.32948.32بكالورٌوس قانون

59
مرتضى احمد غنً عبد 

االمٌر
اصٌلاوائل58.65967.65بكلورٌوس حاسبات

60
علً حسٌن عبد الرسول 

وذاح
احتٌاط58.619967.619بكلورٌوس حاسبات

احتٌاط57.52966.52بكلورٌوس حاسباترؤى حسٌن فاضل علوان61

احتٌاط56.43965.43بكلورٌوس حاسباتعلٌاء مهدي مال هللا مهدي62

اصٌل67.3976.3متوسطة/حرفً اول رشا هادي عبد االمٌر63

اصٌل59.9968.9متوسطة/حرفً اول منال عبد الحسٌن كاطع64

اصٌل57.6966.6متوسطة/حرفً اول محمد كاظم حسن حمد65

اصٌل55.844964.844متوسطة/حرفً اول زهراء عالء محسن شنان66

احتٌاط55.05964.05متوسطة/حرفً اول محمد جبٌر عودة مجٌبج67

احتٌاط54.53963.53متوسطة/حرفً اول كرار علً عبد راض68ً

احتٌاط54.12963.12متوسطة/حرفً اول وسام عباس علوان همٌش69

احتٌاط53.6962.6متوسطة/حرفً اول عبٌر ٌوسف حسٌن سلمان70

احتٌاط56.656.6متوسطة/حرفً اول فاتن عباس محمد زٌارة71

اصٌل56.6965.6متوسطة/حارس اول حسن مجٌد جبار حسون72

احتٌاط55.75964.75متوسطة/حارس اول مصطفى امٌن شٌاع عبد73

احتٌاط53.21962.21متوسطة/حارس اول احمد محمد عبد هللا نعمة74

احتٌاط57.34057.34متوسطة/حارس اول علً مجٌد خضٌر عباس75


