
ي جامعة الموصل للعام الدراسي  ن لالجازة الدراسية داخل العراق من منتسب   2021-2020اسماء المرشحي 

القناةالشهادةاالسمت
نفقة 

خاصة
الجهة طالبة التخصصالتخصص

درجة 

المفاضلة
التشكيل

الماجستيرشذى احمد ذنون مولود1

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
معلومات /معلومات ومكتبات

ومكتبات
رئاسة الجامعة48.343كلية االداب

الالعامالماجستيرمجد ميسر عبد الباقي مصطفى2
معلومات /معلومات ومكتبات

ومكتبات
كلية االداب49.006كلية االداب

الالعامالدكتوراهنورا مجيد علي شاهين3
علم النفس /علم االجتماع

االجتماعي
كلية االداب58.314كلية االداب

4
حاتم يونس محمود محمد يونس 

محمود محمد
الالعامالدكتوراه

علم اجتماع /علم االجتماع

العائلة
كلية االداب71.47كلية االداب

الالعامالدكتوراهنور يحيى يوسف نعوم5
علم اجتماع /علم االجتماع

اقتصادي
كلية االداب53.473كلية االداب

كلية االداب51.375كلية االدابخدمة اجتماعية/علم االجتماعنعمالعامالدكتوراهمنى شاكر محمد خضر6

الدبلوم العاليسنبلة عزيز شهاب احمد7

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية اآلثار45.038كلية االداببناء السالم/بناء السالمال

كلية االداب78.048كلية االدابادب فرنسي/اللغة الفرنسيةالالعامالماجستيرحنين ماجد عبدالرحيم عبدهللا8

رئاسة الجامعة46.044كلية االدابمعجم/لغة/اللغة العربيةالالعامالماجستيرعالء طالل علوان مصطفى9

10
عاصم عبد الرحمن حمادي 

صافي
الدكتوراه

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية االداب50.544كلية االداباللغة التطبيقية/اللغة االنكليزيةال

65.063كلية االداباللغة التطبيقية/اللغة االنكليزيةالالعامالدكتوراهشذى حازم سعدهللا عباس11
كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة

الالعامالماجستيرزينب قصي احمد تقي قاسم12
اللغة /اللغة االنكليزية

االنكليزية
50.714كلية االداب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

الماجستيرسحر حاجم ذياب احمد13

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
اللغة /اللغة االنكليزية

االنكليزية
رئاسة الجامعة21.777كلية االداب

الالعامالماجستيرعمر دريد ذنون يونس14
التاريخ الحديث /التاريخ

والمعاصر
كلية االداب65.722كلية االداب

الالعامالماجستيرعلي ثامر وهبي عبد هللا15
التاريخ الحديث /التاريخ

والمعاصر
كلية الصيدلة54.295كلية االداب

رئاسة الجامعة37.316كلية االداببناء السالم/بناء السالمالالعامالدبلوم العاليافراح عبد المنعم اسماعيل صفو16

الالعامالماجستيرإسراء نبيل حمدون محمود17
نظم /نظم معلومات ادارية

معلومات ادارية
58.283كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

64.814كلية االدارة واالقتصادنظم المعلومات االداريةالالعامالماجستيرمحمد حكمت اسماعيل ياسين18
كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالماجستيرمها غانم محمود احمد19
محاسبة مالية وتدقيق /محاسبة

حسابات
40.346كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

68.409كلية االدارة واالقتصادمحاسبة مالية وتدقيق/محاسبةالالعامالدكتوراههدى سالم حسين مرعي20
كلية االدارة 

واالقتصاد

الدكتوراهسعدي صالح علي عبدهللا21

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

46.595كلية االدارة واالقتصادمحاسبة مالية وتدقيق/محاسبةال
كلية االدارة 

واالقتصاد

67.234كلية االدارة واالقتصادمحاسبة/محاسبةالالعامالماجستيراوس سعد وعد هللا حسين22
كلية االدارة 

واالقتصاد

55.543كلية االدارة واالقتصادمحاسبة/محاسبةالالعامالماجستيررشا هادي مجيد اسماعيل23
كلية االدارة 

واالقتصاد



ي جامعة الموصل للعام الدراسي  ن لالجازة الدراسية داخل العراق من منتسب   2021-2020اسماء المرشحي 

الالعامالماجستيرمصعب عبدالجبار جاسم محمد24
علوم /علوم مالية ومصرفية

مالية ومصرفية
59.538كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الماجستيرخالد عبدهللا خضر حسن25

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
علوم /علوم مالية ومصرفية

مالية ومصرفية
38.5كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالماجستيرزيد خليل إبراهيم مصطفى26
ادارة انتاج /االدارة الصناعية

وعمليات
57.585كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالدكتوراهبسام منيب علي محمد27
ادارة /االدارة الصناعية

االنتاج والعمليات
71.819كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الدكتوراهعلي وليد حازم محمد28

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
ادارة /االدارة الصناعية

االنتاج والعمليات
70.573كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالدكتوراهامال سرحان سليمان عثمان29
ادارة /االدارة الصناعية

االنتاج والعمليات
70.321كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

48.035كلية االدارة واالقتصاداقتصاد/اقتصادالالعامالدبلوم العاليمحمد حامد محمد علي محمود30
كلية االدارة 

واالقتصاد

55.107كلية االدارة واالقتصاداقتصاد/اقتصادالالعامالماجستيرمنتهى احمد حامد جاسم31
كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالماجستيرياسر محمد ابراهيم نجم32
ادارة تسويق /ادارة تسويق

الكتروني
53.912كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

47.889كلية االدارة واالقتصادادارة منظمة/ادارة االعمالالالعامالدبلوم العاليمظفر احمد عزيز صفاوي33
كلية االدارة 

واالقتصاد

64.14كلية االدارة واالقتصادادارة تسويق/ادارة االعمالالالعامالدكتوراهبهاء حبيب محمود احمد34
كلية االدارة 

واالقتصاد

58.693كلية االدارة واالقتصادادارة تسويق/ادارة االعمالالالعامالدكتوراهعبدالباري عبدالمجيد احمد خليل35
كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالدكتوراهبشار غانم حسين علي36
ادارة الموارد /ادارة االعمال

البشرية
43.495كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الماجستيرزهراء فارس يونس عيد الرحمن37

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

37.021كلية االدارة واالقتصادادارة االعمال/ادارة االعمالال
كلية االدارة 

واالقتصاد

47.126كلية االدارة واالقتصادادارة االعمال/ادارة االعمالالالعامالماجستيربشار خطاب حامد خضر38
كلية االدارة 

واالقتصاد

56.288كلية االدارة واالقتصادادارة االعمال/ادارة االعمالالالعامالدكتوراهوعد زكي صالح عبدالجبار39
كلية االدارة 

واالقتصاد

44.152كلية االدارة واالقتصادادارة االعمال/ادارة االعمالالالعامالدبلوم العاليربى عدنان محمد عبدهللا40
كلية االدارة 

واالقتصاد

50.698كلية االدارة واالقتصادادارة االعمال/ادارة االعمالالالعامالماجستيرأسيل عادل فتحي أحمد41
كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالماجستيرمريم منعم مال هللا مرعي42
ادارة /ادارة االعمال

استراتيجية
64.009كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة 

واالقتصاد

الالعامالدكتوراهوسام حميد صباح جار43
كتابات /لغات عراقية قديمة

مسمارية
كلية اآلثار54.049كلية اآلثار

الالعامالدكتوراهعثمان غانم محمد قباط44
اللغة /لغات عراقية قديمة

السومرية
كلية اآلثار79.755كلية اآلثار

الالعامالدكتوراهمحمد خضر عباس دهش45
اللغة /لغات عراقية قديمة

االكدية والدراسات المقارنة
كلية اآلثار56.964كلية اآلثار

كلية اآلثار48.644كلية اآلثارفنون اسالمية/االثار االسالميةالالعامالماجستيرعلي اخضير محمود حسن46

كلية اآلثار48.596كلية اآلثارفنون اسالمية/االثار االسالميةالالعامالماجستيرسيماء محمد جواد سعيد عبدهللا47

الالعامالماجستيرنبراس محسن حمودي علي48
عمارة /االثار االسالمية

اسالمية
كلية اآلثار32.539كلية اآلثار
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الالعامالماجستيرفاتن محمد شويش خليل49
خط /االثار االسالمية

ومسكوكات
كلية اآلثار69.938كلية اآلثار

كلية اآلثار71.959كلية اآلثارعلم المتاحف/اثار قديمةالالعامالدكتوراهياسمين ياسين صالح خليل50

كلية اآلثار74.331كلية اآلثاراللغة السومرية/اثار قديمةالالعامالدكتوراهنسرين احمد عبد محمد51

كلية اآلثار53.462كلية اآلثاراثار مصر القديمة/اثار قديمةالالعامالدكتوراهمنذر علي قاسم محمد52

الالعامالدكتوراهدريد سليم بولس بنيامين53
اثار اليونان /اثار قديمة

والرومان
كلية اآلثار71.92كلية اآلثار

الالعامالدكتوراهليال خليل اسماعيل محمد54
اثار الشرق /اثار قديمة

ايران وبالد االنضول)القديم
كلية اآلثار67.103كلية اآلثار

الالعامالدكتوراهغسان مردان حجي خضر55
اثار الجزيرة /اثار قديمة

والخليج العربي
كلية اآلثار66.857كلية اآلثار

كلية التربية االساسية40.215كلية التربية االساسيةمناهج وطرائق تدريس عامةالالعامالدبلوم العالياحمد همام نذير جاسم56

كلية التربية االساسية45.824كلية التربية االساسيةقانون خاص/قانونالالعامالماجستيرميسون بشير خضر تمر57

كلية التربية االساسية77.848كلية التربية االساسيةطرائق تدريس/طرائق تدريسالالعامالدكتوراهبشرى خميس محمد صالح58

الدكتوراهابراهيم حمزه عباس عليخ59

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية التربية االساسية50.008كلية التربية االساسيةطرائق تدريس/طرائق تدريسال

كلية التربية االساسية57.612كلية التربية االساسيةطرائق تدريس/طرائق تدريسالالعامالماجستيرانوار ساير يونس نجم60

كلية التربية االساسية76.582كلية التربية االساسيةطرائق تدريس/طرائق تدريسالالعامالدكتوراهبان انور عبد القادر احمد61

كلية التربية االساسية41.559كلية التربية االساسيةطرائق تدريس/طرائق تدريسالالعامالماجستيراسيل غانم عبد حياوي62

كلية التربية االساسية67.071كلية التربية االساسيةطرائق تدريس/طرائق تدريسالالعامالدكتوراهمضر مؤيد عبد هللا جاسم63

كلية التربية االساسية76.11كلية التربية االساسيةرياض اطفال/رياض اطفالالالعامالماجستيرتمارة طالل عبدهللا فتحي64

كلية التربية االساسية40.997كلية التربية االساسيةحاسبات/حاسباتالالعامالماجستيررشا وائل علي احمد65

كلية التربية االساسية30.087كلية التربية االساسيةعلم اللغة/اللغة االنكليزيةنعمالعامالدكتوراهافراح عبد القادر جاسم حمدي66

الالعامالدكتوراهمنتصر معيوف ذنون حنتوش67
التربية البدنية وعلوم 

علم النفس الرياضي/الرياضة
كلية التربية االساسية59.879كلية التربية االساسية

الدكتوراهفيان فارس ناصر حسين68

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية التربية االساسية60.439كلية التربية االساسيةسيرة نبوية/التاريخ االسالميال

كلية التربية للبنات51.209كلية التربية للبناتقراءات/علوم قرانالالعامالدكتوراهنجالء محمود سعيد حسن69

كلية التربية للبنات67.605كلية التربية للبناتتشريح نبات/علوم حياةالالعامالدكتوراهزهراء سالم يونس عبدهللا70

كلية التربية للبنات70.377كلية التربية للبناتتشريح مقارن/علوم حياةالالعامالدكتوراهاسيل عصام جمال الدين نوري71

كلية التربية للبنات67.813كلية التربية للبناتعلوم حاسبات/علوم حاسباتالالعامالدكتوراهضحى عامر سلطان عبدالقادر72

كلية التربية للبنات60.385كلية التربية للبناتعلوم حاسبات/علوم حاسباتالالعامالماجستيرذكرى سالم محمود حنتوش73

الالعامالدكتوراهرشا قيدار عبد الحميد إسماعيل74
كرة سلة تربية -تعلم حركي

بدنية وعلوم الرياضة
كلية التربية للبنات66.78كلية التربية للبنات

كلية التربية للبنات72.389كلية التربية للبناتاللغة والنحو/اللغة العربيةالالعامالماجستيرفاتن طه خطاب عمر75
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كلية التربية للبنات58.355كلية التربية للبناتلغة/اللغة االنكليزيةالالعامالدكتوراهاالء صالح الدين عزيز سعيد76

كلية التربية للبنات44.34كلية التربية للبناتادب انكليزي/اللغة االنكليزيةالالعامالماجستيراروى نوفل محمود داؤد77

كلية التربية للبنات71.276كلية التربية للبناتاالنزيمات/حياتية/الكيمياءالالعامالماجستيرآمنة وسام يوسف عبدهللا78

كلية التربية للبنات59.829كلية التربية للبناتحياتية/الكيمياءالالعامالدكتوراهزينب حازم محمد قدو79

كلية التربية للبنات66.654كلية التربية للبناتاالدب الحديث/االدب العربيالالعامالدكتوراهبان صالح الدين محمد حمدي80

نظم المعلومات الجغرافيةالالعامالدبلوم العاليعماد عبدالمنعم مصطفى خليل81
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
مركز التحسس النائي42.292

فقه/علوم القرانالالعامالدكتوراهاسيا فتاح هادي جاسم82
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
50.404

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

ارشاد/علم النفس التربويالالعامالدكتوراههيثم سعيد عبدهللا عمر83
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
55.187

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

ارشاد/علم النفس التربويالالعامالدكتوراهجهان عادل فاضل عبدالقادر84
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
57.592

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

ارشاد/علم النفس التربويالالعامالدكتوراهميساء حميد حسن رسول85
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
73.877

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

طرائق تدريسالالعامالدبلوم العاليسعد احمد عويد شويخ86
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
40.11

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

ترجمة/اللغة االنكليزيةالالعامالدكتوراهأسامة حميد إبراهيم سلطان87
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
كلية االداب78.594

ترجمة/اللغة االنكليزيةالالعامالماجستيرمحمد حسان يونس حميد88
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
كلية الهندسة45.045

ترجمة/اللغة االنكليزيةالالعامالدكتوراهمشتاق عبدهللا جميل محمد89
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
كلية اآلثار69.766

ترجمة/اللغة االنكليزيةالالعامالماجستيراحالم محسن مرعي حسن90
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
مركز التحسس النائي38.246

الماجستيرميس هشام مصطفى حسين91

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ترجمة/اللغة االنكليزيةال
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
كلية الهندسة43.098

ترجمة/اللغة االنكليزيةالالعامالماجستيراميرة رفاعي هناوي محمد92
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
52.891

كلية هندسة النفط 

والتعدين

ترجمة/اللغة االنكليزيةالالعامالماجستيرعمار حسان يونس حميد93
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
كلية العلوم االسالمية38.649

اللغة/اللغة االنكليزيةالالعامالدكتوراهزياد راكان قاسم عبدهللا94
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
71.159

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

ادب انكليزي/اللغة االنكليزيةالالعامالدكتوراهمحمد وليد اسعد محمد95
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
58.914

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

الالعامالدكتوراهرنا رشيد محمد سليم96
علم /العلوم التربوية والنفسية

النفس التربوي

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
60.801

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

الالعامالدكتوراهشيماء ناظم حمودي علي97
علم /العلوم التربوية والنفسية

النفس التربوي

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
كلية العلوم السياسية55.792

98
محمود عبد الهادي عبد القادر 

عبد الرحمن
الالعامالماجستير

علم /العلوم التربوية والنفسية

النفس التربوي

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
رئاسة الجامعة57.395

99
االء عبدالجبار محمد علي 

خطاب
الالعامالدكتوراه

علم /العلوم التربوية والنفسية

النفس التربوي

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
54.897

كلية التربية للعلوم 

االنسانية

التاريخ القديم/التاريخالالعامالماجستيرمها حسن خلف حمادي100
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
رئاسة الجامعة41.342
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الماجستيرعمر حماد جمعة جلعوط101

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

علوم حياة/علوم حياةال
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
61.706

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

102
جاسم محمد ياسين أحمد 

عبدالقادر
علوم حياة/علوم حياةالالعامالدكتوراه

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
كلية العلوم75.59

علوم حياة/علوم حياةالالعامالدكتوراهشيرين ياسين قاسم عريبي103
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
75.079

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

علوم حياة/علوم حياةالالعامالماجستيريثرب ماشاء هللا حامد عبدهللا104
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
38.678

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

علوم حياة/علوم حياةالالعامالماجستيرأسيل خزعل علي أمين105
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
33.507

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

الالعامالدكتوراهشيماء احمد رزوقي محمد106

علوم 

 Information/حاسبات

technology

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
55.878

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

الالعامالماجستيرسيف خالد جارهللا جاسم107
 Data/علوم حاسبات

mining

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
59.351

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة

الكيمياء/الكيمياءالالعامالدكتوراهكندة مسعود بالل حسين108
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
66.978

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

فيزياء اشعاعية/فيزياءالالعامالماجستيرمأوى عبد الغني يونس صالح109
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
49.107

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

الالعامالماجستيراثير عبد أحمد حميد110
علوم في /علوم في التمريض

التمريض
كلية التمريض59.311كلية التمريض

الالعامالماجستيرمروى ابراهيم شعبان مديد111
علوم في /علوم في التمريض

التمريض
كلية التمريض59.887كلية التمريض

الالعامالماجستيرمحمود حازم سليمان حساني112
علوم في /علوم في التمريض

التمريض
كلية التمريض58.258كلية التمريض

الالعامالماجستيرمحمد صالح جاسم محمد113
علوم في /علوم في التمريض

التمريض
كلية التمريض59.684كلية التمريض

الالعامالدكتوراهايمان سالم محمد مجيد114
تمريض /علوم في التمريض

صحة نفسية
كلية التمريض72.403كلية التمريض

الالعامالدكتوراهحارث فتحي خضير جعيف115
تمريض /علوم في التمريض

بالغين
كلية التمريض64.077كلية التمريض

كلية الحقوق48.104كلية الحقوققانون اداري/قانون عامالالعامالدكتوراهمحمد فؤاد طلب سعد هللا116

كلية الحقوق50.03كلية الحقوققانون مدني/قانون خاصالالعامالدكتوراهانوار نوري طه احمد117

الماجستيرصهباء حكمت الياس صباح118

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
قانون /قانون حقوق االنسان

دولي حقوق االنسان
كلية الحقوق30.535كلية الحقوق

كلية الحقوق62.301كلية الحقوققانون اداري/قانون عامالالعامالدكتوراهلمياء هاشم سالم عبو119

كلية الحقوق57.512كلية الحقوققانون اداري/قانون عامالالعامالدكتوراهاحمد فارس ادريس عبد هللا120

67.08كلية الزراعة والغاباتوقاية نبات/وقاية نباتالالعامالدكتوراهصالح احمد عيسى خلف121
كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهمحمد أياد حرباوي عبدالرحمن122

علوم التربة والموارد 

علوم التربة والموارد /المائية

المائية

57.173كلية الزراعة والغابات
كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهمثنى عبدالمالك نوري عثمان123

المكائن واالالت 

المكائن واالالت /الزراعية

الزراعية

79.844كلية الزراعة والغابات
كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهنوفل عيسى محيميد حسين124

المكائن واالالت 

المكائن واالالت /الزراعية

الزراعية

67.351كلية الزراعة والغابات
كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهوئام يحيى رشيد محمود125
المحاصيل /المحاصيل الحقلية

الحقلية
76.07كلية الزراعة والغابات

كلية الزراعة 

والغابات

49.889كلية الزراعة والغاباتالغابات/الغاباتالالعامالدكتوراهفائزة علي رشيد احمد126
كلية الزراعة 

والغابات
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48.544كلية الزراعة والغاباتالغابات/الغاباتالالعامالدكتوراهشيماء ضياء علي سليمان127
كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهأحمد عبد الرحيم محمد احمد128
البستنة وهندسة الحدائقالبستنة 

وهندسة الحدائق
65.451كلية الزراعة والغابات

كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهانغام طالل محمود احمد129
البستنة وهندسة الحدائقالبستنة 

وهندسة الحدائق
66.437كلية الزراعة والغابات

كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراههيثم محمد صبيح هادي رحيم130
االنتاج /االنتاج الحيواني

الحيواني
53.341كلية الزراعة والغابات

كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهوسام جاسم محمد علي فريق131
االنتاج /االنتاج الحيواني

الحيواني
67.052كلية الزراعة والغابات

كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهاحمد هاشم علي قاسم132
االقتصاد /االقتصاد الزراعي

الزراعي
76.179كلية الزراعة والغابات

كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهاسماء زهير يونس شريف133

االرشاد الزراعي ونقل 

االرشاد /التقنات الزراعية

الزراعي ونقل التقنات 

الزراعية

78.139كلية الزراعة والغابات
كلية الزراعة 

والغابات

الالعامالدكتوراهرؤى محمد حامد محمد134

االرشاد الزراعي ونقل 

االرشاد /التقنات الزراعية

الزراعي ونقل التقنات 

الزراعية

71.515كلية الزراعة والغابات
كلية الزراعة 

والغابات

كلية الصيدلة68.815كلية الصيدلةفسلجة/صيدلةالالعامالدكتوراهلؤي احمد محمد حسن135

كلية الصيدلة64.872كلية الصيدلةصيدلة سريرية/صيدلةالالعامالدكتوراهاحمد حكمت يونس مجيد136

كلية الصيدلة61.693كلية الصيدلةصيدلة/صيدلةالالعامالماجستيرسارة احمد محمد وحيد137

الماجستيرزهراء سفيان محمود عبد المجيد138

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية الصيدلة48.198كلية الصيدلةصيدلة/صيدلةال

كلية الصيدلة67.662كلية الصيدلةصيدلة/صيدلةالالعامالماجستيرفرح رمزي نوري عبدهللا139

كلية الصيدلة58.968كلية الصيدلةصيدلة/صيدلةالالعامالماجستيرهند سامي محمد نجيب سليم140

كلية الصيدلة62.599كلية الصيدلةتحليلية/الكيمياءالالعامالدكتوراهاوس مسير نجرس خليل141

الدكتوراهوالدة حميد ابراهيم منصور142

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية الصيدلة50.132كلية الصيدلةتحليلية/الكيمياءال

كلية الصيدلة55.483كلية الصيدلةاحياء مجهرية/احياء مجهريةالالعامالدكتوراهاسراء محمدعادل شريف رشيد143

كلية الصيدلة73.27كلية الصيدلةاحياء مجهرية/احياء مجهريةالالعامالدكتوراهمنال فوزي محمد عبد الرحمن144

كلية الصيدلة59.396كلية الصيدلةاحياء مجهرية/احياء مجهريةالالعامالماجستيرغيث ربيع محمد صالح145

كلية الصيدلة44.148كلية الصيدلةاحياء مجهرية/احياء مجهريةالالعامالماجستيرعبير مظفر حاتم لطيف146

الالعامالدكتوراههديل محمد احمد محمد147
كيمياء /طب وجراحة بيطرية

حياتية بيطرية
كلية الطب البيطري71.333كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهمحمود سالم محمد شيت محمود148
فسلجة /طب وجراحة بيطرية

بيطرية
كلية الطب البيطري78.183كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهمصطفى سالم شاكر احمد149
طب وجراحة 

طفيليات بيطرية/بيطرية
كلية الطب البيطري61.258كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهخضر احمد محمود عزو150
طب /طب وجراحة بيطرية

باطني ووقائي بيطري
كلية الطب البيطري61.796كلية الطب البيطري
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الالعامالدكتوراههديل عاصم محمد مصطفى151
طب /طب وجراحة بيطرية

باطني ووقائي بيطري
كلية الطب البيطري72.387كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهمي ذنون يونس خليل152
جراحة /طب وجراحة بيطرية

بيطرية
كلية الطب البيطري68.826كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهابراهيم يونس ابراهيم احمد153
توليد /طب وجراحة بيطرية

بيطري
كلية الطب البيطري75.944كلية الطب البيطري

154
هبة صالح الدين عبد الرحمن 

ياسين
الالعامالدكتوراه

تغذية /طب وجراحة بيطرية

حيوان
كلية الطب البيطري77.98كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهاحمد نزار عبد الجواد نجم الدين155
تشريح /طب وجراحة بيطرية

بيطري
كلية الطب البيطري67.587كلية الطب البيطري

الدكتوراهنزيهة سلطان احمد سلطان156

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
تشريح /طب وجراحة بيطرية

بيطري
كلية الطب البيطري77.469كلية الطب البيطري

157
حسام محمد صبحي محمد عبد 

القادر
الالعامالدكتوراه

طب وجراحة 

تشخيصات مرضية/بيطرية
كلية الطب البيطري61.029كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهضياء عبدهللا موسى فارس158
طب وجراحة 

تشخيصات مرضية/بيطرية
كلية الطب البيطري62.659كلية الطب البيطري

الالعامالدبلوم العالياحمد نوزد توفيق نجيب159
طب وجراحة 

امراض دواجن/بيطرية
كلية الطب البيطري51.193كلية الطب البيطري

الماجستيرخالدة محمد يونس علي160

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
طب وجراحة 

امراض دواجن/بيطرية
كلية الطب البيطري25.257كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهسؤدد محمد احمد حسن161
طب وجراحة 

امراض دواجن/بيطرية
كلية الطب البيطري63.708كلية الطب البيطري

الالعامالماجستيرأثير نبيل طه علي162
طب وجراحة 

امراض بيطرية/بيطرية
كلية الطب البيطري63.637كلية الطب البيطري

163
اصيل محمد محمد صالح 

رحاوي
الالعامالدكتوراه

طب وجراحة 

امراض بيطرية/بيطرية
كلية الطب البيطري69.491كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهابراهيم احمد زيدان حسين164
طب وجراحة 

الجراحة البيطرية/بيطرية
كلية الطب البيطري42.134كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهعدي طلعت نعمان نجم165
التوليد /طب وجراحة بيطرية

البيطري
كلية الطب البيطري77.954كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهسوسن محمد امين حسين ياسين166
ادوية /طب وجراحة بيطرية

بيطرية
كلية الطب البيطري63.372كلية الطب البيطري

الالعامالماجستيرايمن هاني طه سليمان167
ادارة /طب وجراحة بيطرية

حيوان
كلية الطب البيطري66.083كلية الطب البيطري

الالعامالدكتوراهصبا عبد الرحيم حسين علي168
احياء /طب وجراحة بيطرية

مجهرية بيطرية
كلية الطب البيطري74.873كلية الطب البيطري

كلية العلوم79.099كلية العلومفيزياء كهربائية/علوم فيزياءالالعامالدكتوراهاآلء عبد الحكيم حامد احمد169

كلية العلوم39.029كلية العلومعلم النبات/علوم حياةالالعامالماجستيرعزة عادل رشيد ناصر170

كلية العلوم74.076كلية العلومعلم النبات/علوم حياةالالعامالدكتوراهنجالء طارق حسن عبد171

كلية العلوم70.603كلية العلومعلم النبات/علوم حياةالالعامالدكتوراهايناس قصي دوري خليل172

كلية العلوم37.071كلية العلومعلم الحيوان/علوم حياةالالعامالماجستيرصفا رافع عبداإلله طه173

كلية العلوم84.634كلية العلومعلم الحيوان/علوم حياةالالعامالدكتوراهفلك عبد الحافظ خطاب عمر174

كلية العلوم43.431كلية العلوماحياء مجهرية/علوم حياةالالعامالدبلوم العالينوار ياسين شهاب احمد175

كلية العلوم52.018كلية العلوماحياء مجهرية/علوم حياةالالعامالماجستيرمنار فوزي ذنون يونس176

كلية العلوم70.788كلية العلوماحياء مجهرية/علوم حياةالالعامالدكتوراهانغام جبار علوان سلمان177

كلية العلوم68.06كلية العلوماحياء مجهرية/علوم حياةالالعامالدكتوراههبة خليل سعيد يحيى178

كلية العلوم52.275كلية العلوماحياء مجهرية/علوم حياةالالعامالماجستيرصفاء مسعود بالل حسين179
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كلية العلوم45.784كلية العلوماحياء مجهرية/علوم حياةالالعامالماجستيرهبة عصام داؤد سليمان180

كلية العلوم38.51كلية العلومعلوم االرض/علوم االرضالالعامالدبلوم العاليمضر محمد فتحي عمر181

182
نور طالل اسماعيل طه طالل 

اسماعيل طه
الالعامالدكتوراه

طباقية /علوم االرض

ومتحجرات
كلية العلوم61.619كلية العلوم

الدكتوراهعمر ادريس صالح عبد القادر183

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية علوم البيئة58.516كلية العلومال عضوية/الكيمياءال

كلية العلوم45.935كلية العلومعضوية/الكيمياءالالعامالماجستيراستبرق محمد عبدهللا محمود184

كلية العلوم40.235كلية العلومعضوية/الكيمياءالالعامالماجستيرمروة طالل محمود علي185

كلية العلوم41.571كلية العلومعضوية/الكيمياءالالعامالماجستيرمنى صبحي عبدهللا زيدان186

كلية العلوم36.034كلية العلومعضوية/الكيمياءالالعامالماجستيرسيماء موفق داؤد سليمان187

كلية العلوم79.583كلية العلومتحليلية/الكيمياءالالعامالدكتوراهاسماء ناطق عبدالقادر محمود188

كلية العلوم33.698كلية العلومتحليلية/الكيمياءالالعامالماجستيرحسين عبداالله جرجيس شاهين189

كلية العلوم77.003كلية العلومتحليلية/الكيمياءالالعامالدكتوراهحنان حميد احمد سليمان190

كلية العلوم االسالمية50.164كلية العلوم االسالميةتفسير/اصول الدينالالعامالدكتوراهحنان صبحي سلمان محمد191

الدكتوراهشيماء صكر حامد علي192

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية العلوم االسالمية53.911كلية العلوم االسالميةتفسير/اصول الدينال

كلية العلوم االسالمية63.08كلية العلوم االسالميةالحديث وعلومه/اصول الدينالالعامالدكتوراهمحمد الياس هاشم الياس193

الدكتوراههناء عبدالرحمن طاهر حسن194

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية العلوم االسالمية50.679كلية العلوم االسالميةالحديث وعلومه/اصول الدينال

كلية العلوم االسالمية45.661كلية العلوم االسالميةالحديث وعلومه/اصول الدينالالعامالماجستيرجنان محمود ياسين يحيى195

كلية العلوم االسالمية41.298كلية العلوم االسالميةاصول الدعوة/اصول الدينالالعامالماجستيرايمن خالد طه احمد196

كلية العلوم السياسية69.241كلية العلوم السياسيةنظم سياسية/علوم سياسيةالالعامالدكتوراهخيرهللا سبهان عبدهللا حمد197

كلية العلوم السياسية52.932كلية العلوم السياسيةنظم سياسية/علوم سياسيةالالعامالدكتوراههديل نواف احمد عبيد198

كلية العلوم السياسية36.327كلية العلوم السياسيةعلوم سياسية/علوم سياسيةالالعامالماجستيرمحمد يونس محمد مرعي199

كلية العلوم السياسية54.147كلية العلوم السياسيةعالقات دولية/علوم سياسيةالالعامالدكتوراهرغد نزار سعيد احمد200

كلية العلوم السياسية49.985كلية العلوم السياسيةعالقات دولية/علوم سياسيةنعمالعامالدكتوراهرافع شريف ذنون حامد201

الالعامالماجستيرجنان عبدالرزاق خضر ابراهيم202
فنون /فنون جميلة

تمثيل مسرحي/مسرحية
كلية الفنون الجميلة48.058كلية الفنون الجميلة

الالعامالماجستيرحكم ناطق محمد سليمان203
فنون /فنون جميلة

تشكيلي رسم/تشكيلية
رئاسة الجامعة63.108كلية الفنون الجميلة

الالعامالماجستيرعثمان حذيفة سعيد احمد204
فنون /فنون جميلة

تشكيلي رسم/تشكيلية
كلية الفنون الجميلة38.496كلية الفنون الجميلة

الالعامالماجستيررسالن ذاكر عبدالمحسن حسن205
فنون /فنون جميلة

تشكيلي رسم/تشكيلية
كلية الفنون الجميلة31.475كلية الفنون الجميلة

كلية الفنون الجميلة71.288كلية الفنون الجميلةتربية فنية/فنون جميلةالالعامالماجستيررغد فيصل سعيد شيت206

الالعامالدكتوراهماجد مدحت سعيد عبدهللا207
ميكانيك /هندسة ميكانيكية

تطبيقي
كلية الهندسة63.701كلية الهندسة

كلية الهندسة49.282كلية الهندسةهندسة بيئية/هندسة مدنيالالعامالدكتوراهوعد محمد علي عباس محمد208

209
محمد عبد الهادي مصطفى 

محمد جميل
الالعامالماجستير

تقنيات المواد /هندسة مدني

االنشائية
كلية الهندسة33.377كلية الهندسة
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رئاسة الجامعة45.816كلية الهندسةهندسة مدنيالالعامالدبلوم العالينور موفق داؤد سليمان210

كلية الهندسة34.538كلية الهندسةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةالالعامالماجستيررغد اديب عثمان محمود211

كلية الهندسة64.007كلية الهندسةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةالالعامالدكتوراههبة ناظم أمين محمد212

كلية الهندسة45.952كلية الهندسةقدرة ومكائن/هندسة كهربائيةالالعامالدبلوم العاليهبة عصام علي حسين213

الالعامالماجستيرآمنة عبد المنعم فاضل حمودي214
الكترونيك /هندسة كهربائية

واتصاالت
كلية الهندسة42.626كلية الهندسة

الالعامالدبلوم العالينور غانم اسماعيل يحيى215
الكترونيك /هندسة كهربائية

واتصاالت
رئاسة الجامعة46.361كلية الهندسة

الالعامالدكتوراههدى عقيل احمد طه216
الكترونيك /هندسة كهربائية

واتصاالت
كلية الهندسة69.525كلية الهندسة

217
عبدالرحمن خالد صالح 

عبدالقادر
الالعامالدكتوراه

الكترونيك /هندسة كهربائية

واتصاالت
كلية الهندسة65.334كلية الهندسة

كلية الهندسة71.965كلية الهندسةالكترونيك/هندسة كهربائيةالالعامالدكتوراهشامل حمزة حسين محمد218

الدكتوراهمروة عزالدين مرزا ناصر219

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

كلية الهندسة56.8كلية الهندسةالكترونيك/هندسة كهربائيةال

الالعامالدكتوراهطلعت ابراهيم محمد علي220
تصميم /هندسة العمارة

عمارة رقمية/حضري
كلية الهندسة70.295كلية الهندسة

الالعامالدكتوراهفرحان عواد جاسم حمدو221
تصميم /هندسة العمارة

عمارة رقمية/حضري
كلية الهندسة74.035كلية الهندسة

الالعامالماجستيرعبير خليل ابراهيم عبد هللا222
هندسة /هندسة الحاسوب

الحاسوب
كلية الهندسة40.163كلية الهندسة

الالعامالدكتوراهزهراء طالل عبد علي223
هندسة /هندسة الحاسوب

الحاسوب
كلية الهندسة78.269كلية الهندسة

الالعامالماجستيرماب صديق بشير محمد224
هندسة /هندسة الحاسوب

الحاسوب
كلية الهندسة40.14كلية الهندسة

الالعامالدكتوراهعال مروان عاصم علي225
هندسة /هندسة الحاسوب

البرمجيات
كلية الهندسة72.776كلية الهندسة

الالعامالدكتوراهمروان عبدالخالق ذنون يونس226
االلكترونيك /هندسة الحاسوب

الرقمي
كلية الهندسة55.636كلية الهندسة

الالعامالدكتوراهعلياء اسماعيل ناصر اسماعيل227
جراحة الفم /طب اسنان

والوجه والفكين
كلية طب االسنان69.963كلية طب االسنان

الالعامالماجستيرعمر وعدهللا صالح سعيد228
ادوية الفم /طب اسنان

واالسنان
كلية طب االسنان51.905كلية طب االسنان

كلية طب االسنان75.394كلية طب االسناناحياء مجهرية/احياء مجهريةالالعامالدكتوراهايناس ياسين شهاب احمد229

كلية طب الموصل41.401كلية طب الموصلكيمياء حياتية سريرية/طبالالعامالبوردرغد خليل ابراهيم عبدهللا230

كلية طب الموصل48.685كلية طب الموصلطب االسرة/طبالالعامالبوردهبة جمال احمد صفو231

كلية طب الموصل49.298كلية طب الموصلطب االسرة/طبالالعامالبوردمروة صائب غانم محمد232

كلية طب الموصل61.314كلية طب الموصلتشريح/طبالالعامالدكتوراهوسن وعدهللا عزيز حساوي233

كلية طب الموصل51.742كلية طب الموصلنسيج مرضي/امراض/طبالالعامالبوردكرم تراث توفيق يحيى234

كلية طب الموصل63.004كلية طب الموصلامراض/طبالالعامالدكتوراهايالف عبد الوهاب حمدي قاسم235

كلية طب الموصل61.425كلية طب الموصلعيون/طب وجراحة عامةالالعامالبوردنور رياض يونس محمد236
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الالعامالبوردوليد خالد سعدون احمد237
طب وجراحة 

احياء مجهرية/طب/عامة
كلية طب الموصل49.232كلية طب الموصل

كلية علوم البيئة36.294كلية علوم البيئةتربة/هندسة مدني/هندسةالالعامالماجستيرياسر حازم يونس قاسم238

كلية علوم البيئة50.594كلية علوم البيئةفيزياء/فيزياءنعمالعامالدكتوراهثامر خليل محمدعلي عبدهللا239

كلية علوم البيئة59.586كلية علوم البيئةنبات/علوم حياةالالعامالدكتوراهمعن هاشم محمود جاسم240

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالماجستيرشيماء فهد راشد عبدالباري241
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
رئاسة الجامعة67.007

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالماجستيررشا ادريس عبد هللا حسين242
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
كلية العلوم االسالمية60.03

243
سرى رياض محمد صالح 

عبدالباقي
علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالماجستير

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
53.169

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالدكتوراهمنى جعفر صديق سعيد244
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
67.635

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالدكتوراهغادة محمد طاهر قاسم محمد245
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
73.426

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالدبلوم العاليشيماء فاضل حسين علي246
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
رئاسة الجامعة41.27

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالماجستيرمهند رافع محمد يونس247
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
رئاسة الجامعة64.548

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالماجستيرسرى صباح ابراهيم احمد248
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
59.302

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

علوم حاسوب/علوم حاسوبالالعامالدكتوراهسميرة عباس فاضل شيت249
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
56.535

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

شبكات معقدة/علوم حاسباتالالعامالدكتوراهزينة نبيل جميل سعدالين250
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
57.253

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

251
زكريا عبدالواحد حميد حمو 

النيش
ذكاء صناعي/علوم حاسباتالالعامالدكتوراه

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
كلية العلوم76.576

ذكاء صناعي/علوم حاسباتالالعامالدكتوراههبه أدريس يونس ابراهيم252
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
60.907

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

تنقيب بيانات/علوم حاسباتالالعامالدكتوراهتوفيق مقداد توفيق نجيب253
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
رئاسة الجامعة70.313

تقنية معلومات/علوم حاسباتالالعامالدكتوراهشيماء شكيب محمد يحيى254
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
68.072

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

الدكتوراهنغم عجيل سلطان عبدهللا255

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال

االدارة والتعليم /علوم حاسبات

االلكتروني في المؤسسات 

التعليمية

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
60.61

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

الدكتوراههبه منير يحيى عثمان256

ذوي الشهداء 

بعد عام 

2003

ال
اعادة هندسة /علوم حاسبات

البرمجيات

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
60.198

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

257
المعتصم عبد المحسن حامد عبد 

هللا
الالعامالدكتوراه

رياضيات /الرياضيات

حاسوبية

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
59.119

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

الالعامالدكتوراهمحمد صباح محمود داؤد258
رياضيات /الرياضيات

حاسوبية

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
58.841

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
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الالعامالماجستيرنسمه جميل حميد محمد259
رياضيات /الرياضيات

حاسوبية

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
46.188

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

رياضيات بحتة/الرياضياتالالعامالدكتوراهرجاء يونس محو محمد260
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
42.376

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

برمجيات/البرمجياتالالعامالماجستيرمحمد ماهر حسن داؤد261
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
72.557

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

برمجيات/البرمجياتالالعامالماجستيرياسر محمد خزعل محمد262
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
73.577

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

برمجيات/البرمجياتالالعامالماجستيرمنار مزاحم عالوي محمد263
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
كلية الهندسة53.595

احصاء/احصاءالالعامالدكتوراهعمر قصي جاسم محمد264
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
55.748

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

احصاء/احصاءالالعامالماجستيررعد محمد علي فتح هللا مرعي265
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
كلية الطب البيطري35.016

احصاء/احصاءالالعامالماجستيرهند عادل احمد سعيد266
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
59.731

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

احصاء/احصاءالالعامالماجستيرسلوى صالح الدين قاسم خالد267
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
39.173

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة


