
ن لالجازة الدراسية للعام الدراسي  2023-2022اسماء المرشحي 

الجهة طالبة التحصصالتخصصالقناةالشهادةاالسمت
درجة 

المفاضلة
القسمالتشكيل

العامماجستيرصهيب عطا هللا ايوب خلف1
التاريخ / التاريخ

الحديث
الموارد البشريةكلية االداب30.479كلية االداب

العامدكتوراهأثيل عبد الخالق سعيد يحيى2
علم اللغة / الترجمة

والترجمة
قسم اللغة الفرنسيةكلية االداب62.601كلية االداب

العامدكتوراهعمار احمد محمود عبدالرزاق3
علم اللغة / الترجمة

والترجمة
الترجمةكلية االداب61.702كلية االداب

العامماجستيرعمر عبد الجبار اسماعيل مرعي4
علم اللغة / الترجمة

والترجمة
مكتب العميدكلية االداب34.019كلية االداب

دكتوراهرواء فتحي عبيد داؤد5
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 
39.293كلية االدابلغة/ اللغة االنكليزية

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
اللغة االنكليزية

اللغة االنكليزيةكلية االداب42.798كلية االدابلغة/ اللغة االنكليزيةالعامدكتوراهمحمد نظير محمود لطيف6

7
امين عبد الرحمن ضياء عبد 

المجيد عبد الرحمن
اللغة االنكليزيةكلية االداب53.425كلية االدابلغة/ اللغة االنكليزيةالعامدكتوراه

العامدكتوراهنورا مجيد علي شاهين8
علم / علم االجتماع

اجتماع الطفل
علم االجتماعكلية االداب52.116كلية االداب

العامدكتوراهنسمه محمود سالم حمدون9
علم / علم االجتماع

اجتماع المراة
قسم االجتماعكلية االداب54.546كلية االداب

العامدكتوراهرضوان عجيل عبدالغني سليمان10
علم / علم االجتماع

االجتماع الحضري
كلية االداب39.065كلية االداب

وحدة /علم االجتماع

االرشاد التربوي

العامدكتوراهكرم توفيق محمد عبدهللا11
ادارة / ادارة االعمال

االعمال
كلية طب االسنان57.256كلية االدارة واالقتصاد

علوم طب االسنان 

االساسية

العامدكتوراهرنا محمود شاكر سليمان12
ادارة / ادارة االعمال

االعمال
رئاسة الجامعة46.616كلية االدارة واالقتصاد

قسم الشؤون االدارية 

والمالية

العامماجستيرزينب ربيع محمد ياسين13
ادارة / ادارة االعمال

االعمال
قسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد73.789كلية االدارة واالقتصاد

العامدكتوراهبشار عزالدين سعيد يحيى14
ادارة / ادارة صناعية

االنتاج والعمليات
االدارة الصناعيةكلية االدارة واالقتصاد57.895كلية االدارة واالقتصاد

العامدكتوراهغانم محمود احمد محمود15
ادارة / ادارة صناعية

االنتاج والعمليات
االدارة الصناعيةكلية االدارة واالقتصاد59.977كلية االدارة واالقتصاد

االقتصادكلية االدارة واالقتصاد41.176كلية االدارة واالقتصاداالقتصاد/ االقتصادالعامدكتوراهشيماء صابر الياس وهب16

االقتصادكلية االدارة واالقتصاد47.634كلية االدارة واالقتصاداالقتصاد/ االقتصادالعامدكتوراهحال زيدان ذنون حسين17

مركز الدراسات اإلقليمية41.544كلية االدارة واالقتصادمحاسبة/ محاسبةالعامدكتوراهاحمد غازي طاهر عبد الغفور18
الدراسات االقتصادية 

واالجتماعية

العامدكتوراهاحالم كاظم ذنون سليمان19
/ اثار قديمة واسالمية

صيانة وترميم
قسم االثاركلية اآلثار53.755كلية اآلثار

العامماجستيرعامر زهير خليل عبدهللا20
/ اثار قديمة واسالمية

علم المتاحف
كلية اآلثار40.963كلية اآلثار

شعبة الخدمات 

اإلدارية

العامدكتوراهانسام زهير خضر عزيز21

حضارة العراق 

/ والشرق االدنى

حضارة العراق 

والشرق االدنى

قسم الحضارةكلية اآلثار50.663كلية اآلثار

العامدكتوراهعدي عبدالوهاب عبدهللا محمد22

/ لغات عراقية قديمة

قواعد اللغة 

اللغة - السومرية

االكدية والدراسات 

المقارنة

كلية اآلثار37.287كلية اآلثار
اللغات العراقية 

القديمة
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العامدكتوراهعدي احمد جاسم محمد23
/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية
كلية التربية االساسية64.47كلية التربية االساسية

قسم / شعبة الجودة

الرياضيات

العامدكتوراهعمر داود عمر سلطان24
علم / اللغة االنكليزية

اللغة والترجمة
اللغة االنكليزيةكلية التربية االساسية64.064كلية التربية االساسية

دكتوراهزيد محمود هالل عناز25

ذوي 

االحتياجات 

الخاصة

تاريخ حديث / تاريخ

ومعاصر
معلم الصفوف االولىكلية التربية االساسية34.96كلية التربية االساسية

العامدبلوم عالياحمد همام نذير جاسم26

تربية بدنية وعلوم 

تربية / الرياضة

بدنية وعلوم الرياضة

كلية التربية االساسية38.868كلية التربية االساسية
التربية البدنية وعلوم 

الرياضة

العامدكتوراهعمر محمد سامي نذير مصطفى27

تربية بدنية وعلوم 

تربية / الرياضة

بدنية وعلوم الرياضة

كلية التربية االساسية61.853كلية التربية االساسية
قسم التربية البدنية 

وعلوم الرياضة

العامدكتوراهبشرى خميس محمد صالح28

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

رياض االطفالكلية التربية االساسية73.349كلية التربية االساسية

العامدكتوراهزينة طه حسون عبدالقادر29

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

قسم رياض االطفالكلية التربية االساسية74.516كلية التربية االساسية

العامدكتوراهشيماء رافع سلطان داؤد30

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

قسم التاريخكلية التربية االساسية70.766كلية التربية االساسية

العامدكتوراهخولة احمد محمد سعيد نوري31

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

قسم التربية الخاصةكلية التربية االساسية73.588كلية التربية االساسية

العامماجستيراسماء حمزة حسين يوسف32

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

مكتب المعاون العلميكلية التربية االساسية54.743كلية التربية االساسية

العامماجستيراحكام لقمان جاسم محمد33

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

المجلة العلميةكلية التربية االساسية58.513كلية التربية االساسية

العامماجستيرغسق عوني ذنون يحيى34

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التعليم االساسي

الشؤون العلميةكلية التربية االساسية72.774كلية التربية االساسية

العامدكتوراهنكتل جميل يونس بالل35
/ طرائق تدريس

طرائق تدريس العلوم
كلية التربية االساسية65.721كلية التربية االساسية

قسم معلم الصفوف 

االولى

العامماجستيرفاتن خير الدين فتحي احمد36
احياء / علوم حياة

مجهرية
الترقيات العلميةكلية التربية االساسية47.984كلية التربية االساسية

العامدكتوراهاحمد سعدهللا احمد صالح37
كيمياء / كيمياء

صناعية
العلومكلية التربية االساسية37.38كلية التربية االساسية

العامماجستيرفاتن عبد الغني علي سلمان38
/ معلومات ومكتبات

معلومات ومكتبات
المكتباتكلية التربية االساسية41.726كلية التربية االساسية

العامدكتوراهعمار سمير عناز مصطفى39

هندسة تقنيات 

هندسة / الحاسبات

تقنيات الحاسبات

الرياضياتكلية التربية االساسية54.707كلية التربية االساسية

العامدكتوراهعمر ابراهيم صالح حميد40

التربية البدنية وعلوم 

التعلم / الرياضة

الحركي

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة
55.951

كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
فرع االلعاب الفرقية

العامدكتوراهمنتصر معيوف ذنون حنتوش41

تربية بدنية وعلوم 

ادارة / الرياضة

وتنظيم

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة
56.692

كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
االلعاب الفردية
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العامماجستيربيداء غانم محمود عبدالرحمن42

تربية بدنية وعلوم 

تربية / الرياضة

بدنية وعلوم الرياضة

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة
63.702

كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
شعبة التسجيل

العامدكتوراهبشار جاسم محمد ابراهيم43

تربية بدنية وعلوم 

علم النفس / الرياضة

الرياضي

كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة
46.909

كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة

قسم النشاطات 

الطالبية

كلية التربية للبنات47.294كلية التربية للبناتالحديث/ اصول الدينالعامدكتوراهاآلء بشير رشيد محمد44
قسم علوم القرآن 

والتربية االسالمية

العامدكتوراهأسماء عدنان محمد شهاب45
/ الفقه واصوله

اصول الفقه
كلية التربية للبنات52.795كلية التربية للبنات

علوم القران والتربية 

االسالمية

العامدكتوراهنور فارس احمد عبدالرحمن46

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس 

التربية البدنية وعلوم 

الرياضة

كلية التربية للبنات58.881كلية التربية للبنات
التربية البدنية وعلوم 

الرياضة

العامماجستيرهالة قاسم فتحي سليمان47
علوم / علوم القران

القران
شعبة التسجيلكلية التربية للبنات75.175كلية التربية للبنات

48
زهراء طارق عبدالحميد 

عبدالمجيد
العامدكتوراه

احياء / علوم حياة

مجهرية
علوم الحياةكلية التربية للبنات77.481كلية التربية للبنات

العامدكتوراهرنا سهيل عبد هللا حسن49
علم / علوم حياة

الحيوان
قسم علوم حياةكلية التربية للبنات63.945كلية التربية للبنات

العامدكتوراهشفاء طيار جعفر محمد50
علم / علوم حياة

النبات
قسم علوم الحياةكلية التربية للبنات58.548كلية التربية للبنات

العامماجستيراخالص قاسم حمادي احمد51
كيمياء / كيمياء

تحليلية
شعبة الموارد البشريةكلية التربية للبنات44.917كلية التربية للبنات

العامدكتوراهسالم احمد يونس االبليه52
التاريخ / التاريخ

االسالمي

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
44.24

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
قسم التاريخ

العامماجستيرضحى طارق محمود علي53
التاريخ / التاريخ

االسالمي

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
69.069

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
اللغة العربية

العامدكتوراههالة مؤيد شيت حمادي54

العلوم التربوية 

علوم / والنفسية

تربوية

كلية التربية للعلوم 

االنسانية
52.731

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

قسم العلوم النفسية 

والتربوية

العامماجستيررغد محمد عزيز محمد55
/ الرياضيات

الرياضيات

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
68.453

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
وحدة المكتبة/العمادة

دكتوراهعبد الرزاق طالل عبد إبراهيم56
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 

/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
52.322

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الرياضيات

العامدكتوراهنورا ليث حسين محمود57
/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
57.014

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الرياضيات

العامدكتوراههبه شكر محمود احمد58
/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
52.258

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الرياضيات

العامدكتوراهعبير عبدالخالق احمد اسماعيل59
/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
59.573

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الرياضيات

العامدكتوراهزياد طارق احمد محمد60
فيزياء / الفيزياء

الحالة الصلبة

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
58.604

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الفيزياء

العامدكتوراههشام انور صالح شهاب61
فيزياء / الفيزياء

الحالة الصلبة

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
48.474

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الفيزياء

الكيمياء/ الكيمياءالعامدكتوراهميسم حسام أحمد يحيى62
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
54.466

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الكيمياء

الكيمياء/ الكيمياءالعامدكتوراهروعة امير ايليا عبد الكريم63
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
57.218

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الكيمياء

العامماجستيراسراء احمد خليل احمد64
الكيمياء / الكيمياء

التحليلية

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
32.696

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
قسم الكيمياء

حاسوب/ حاسوبالعامدكتوراهمنار عبدالكريم زيدان ذنون65
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
60.984

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
قسم علوم الحاسوب

حاسوب/ حاسوبالعامماجستيرانس كنعان عبدهللا محمد66
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
40.638

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

شعبة /العمادة 

الدراسات
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حاسوب/ حاسوبالعامماجستيرايهاب ياسين محمود علي67
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
62.711

كلية التربية للعلوم 

الصرفة

شعبة /العمادة

الدراسات و التخطيط

العامدبلوم عاليسهاد يونس عبدالرازق ياسين68

/ طرائق تدريس

طرائق تدريس علوم 

الحياة

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
27.88

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الفيزياء

العامدكتوراهامير فاضل حميد عبدالوهاب69
علوم / علوم تربوية

تربوية

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
54.726

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
الفيزياء

علوم حياة/ علوم حياةالعامدكتوراهاسالم ياسر عبدهللا طه70
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
66.369

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
علوم الحياة

علوم حياة/ علوم حياةالعامدكتوراهازهار يونس رضا محمد71
كلية التربية للعلوم 

الصرفة
57.71

كلية التربية للعلوم 

الصرفة
علوم حياة

العامدكتوراهتميم ثامر معيوف خليل72
/ علوم في التمريض

تمريض بالغين
كلية التمريض72.128كلية التمريض

فرع العلوم 

التمريضية السريرية

العامماجستيرناديه خلف سليمان علي73
/ علوم في التمريض

علوم في التمريض
كلية التمريض59.688كلية التمريض

قسم العلوم 

التمريضية السريرية

العامماجستيراالء عباس حامد جمعة74
/ علوم في التمريض

علوم في التمريض
كلية التمريض56.502كلية التمريض

قسم العلوم 

التمريضية السريرية

فرع القانون الخاصكلية الحقوق43.334كلية الحقوققانون خاص/ قانونالعامدكتوراهرضوان عبدهللا حامد حمادي75

القانون الخاصكلية الحقوق52.836كلية الحقوققانون خاص/ قانونالعامدكتوراهنجالء غانم حمد محيميد76

دكتوراهمريم عبداالله عبدالكريم خلف77
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 
شعبة القانونيةكلية الحقوق39.248كلية الحقوققانون خاص/ قانون

قسم الشؤون القانونيةكلية الحقوق62.175كلية الحقوققانون خاص/ قانونالعامماجستيرفؤاد رعد حسين عبدهللا78

كلية الحقوق60.026كلية الحقوققانون خاص/ قانونالعامماجستيرعهود زكي محمد احمد79
شعبة البعثات 

والعالقات الثقافية

كلية الحقوق43.118كلية الحقوققانون عام/ قانونالعامدكتوراهرسول محمد سعيد عبدهللا عباس80
فرع قانون حقوق 

اإلنسان

كلية الحقوق40.432كلية الحقوققانون عام/ قانونالعامدكتوراهرنا عصام ادريس محمد علي81
قانون حقوق االنسان 

شعبة التسجيل- 

العامدكتوراهرحال صبحي قاسم فتحي82
/ اقتصاد زراعي

اقتصاد زراعي
االقتصاد الرزراعيكلية الزراعة والغابات58.716كلية الزراعة والغابات

العامدكتوراهمحاسن محمود سلطان محمد83
/ اقتصاد زراعي

اقتصاد زراعي
كلية الزراعة والغابات57.675كلية الزراعة والغابات

قسم االقتصاد 

الرزراعي

العامماجستيرريم خالد شهاب عزيز84
اقتصاد / اقتصاد

زراعي
رئاسة الجامعة67.796كلية الزراعة والغابات

وحدة /شؤون الديوان

الهويات والبصمة 

االلكترونية

العامدكتوراهرؤى محمد حامد محمد85

االرشاد الزراعي 

/ ونقل التقنيات

االرشاد الزراعي 

ونقل التقنيات

كلية الزراعة والغابات66.299كلية الزراعة والغابات
االرشاد الزراعي 

ونقل التقنيات

العامدكتوراهعبدهللا محمد سالم قاسم86

البستنة وهندسة 

البستنة / الحدائق

وهندسة الحدائق

كلية الزراعة والغابات58.864كلية الزراعة والغابات
البستنة وهندسة 

الحدائق

العامدكتوراهنواف جاسم محمد حسين87
/ المحاصيل الحقلية

المحاصيل الحقلية
المحاصيل الحقليةكلية الزراعة والغابات36.585كلية الزراعة والغابات

العامدكتوراهرويدة زهير يونس محمد88
انتاج / انتاج حيواني

حيواني
انتاج حيوانيكلية الزراعة والغابات51.064كلية الزراعة والغابات
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العامدكتوراهماجد شكر محمود محمد89
علوم / علوم غابات

غابات
علوم الحياةكلية الزراعة والغابات42.351كلية الزراعة والغابات

العامدكتوراهريان سالم محمود حمودي90
وقاية / وقاية نبات

نبات
قسم وقاية النباتكلية الزراعة والغابات44.21كلية الزراعة والغابات

االدوية والسمومكلية الصيدلة49.893كلية الصيدلةادوية/ صيدلةالعامدكتوراهاحمد حكمت يونس مجيد91

فرع االدويةكلية الصيدلة51.951كلية الصيدلةادوية/ صيدلةالعامدكتوراهلؤي احمد محمد حسن92

الصيدالنياتكلية الصيدلة54.19كلية الصيدلةصيدالنيات/ صيدلةالعامدكتوراهرشا خالد شاكر احمد93

كلية الصيدلة63.351كلية الصيدلةصيدلة/ صيدلةالعامدكتوراهميمونة قاسم يحيى رحاوي94
فرع العلوم المختبريه 

السريريه

كلية الصيدلة68.239كلية الصيدلةصيدلة/ صيدلةالعامدكتوراهفاطمة هيثم فتحي أحمد95
العلوم المختبرية 

السريرية

االدوية والسمومكلية الصيدلة63.247كلية الصيدلةصيدلة/ صيدلةالعامدكتوراهايمان عبدهللا سليمان عبدهللا96

كلية الصيدلة62.185كلية الصيدلةصيدلة/ صيدلةالعامدكتوراهزهراء صديق قاسم يونس97
العلوم المختبرية 

السريرية

فرع االدوية و السمومكلية الصيدلة71.446كلية الصيدلةصيدلة/ صيدلةالعامماجستيرخليل امجد خليل سعيد98

فرع االدوية و السمومكلية الصيدلة66.721كلية الصيدلةصيدلة/ صيدلةالعامماجستيرمثنى كنعان زكي حسن99

كلية الصيدلة48.921كلية الصيدلةعقاقير/ صيدلةالعامدكتوراهزينة صديق توفيق اسماعيل100
العقاقير والنباتات 

الطبية

العامدكتوراهعمر بسام صالح محمود101
طب وجراحة 

امراض/ بيطرية
كلية الصيدلة42.643كلية الصيدلة

الطب الباطني 

والوقائي

العامماجستيربشرى محمد ياسين حمدون102
احياء / علوم حياة

مجهرية
كلية الصيدلة61.185كلية الصيدلة

العلوم المختبرية 

السريرية

العامدكتوراهباسمة احمد عبدالهادي سليم103
كيمياء / كيمياء

تحليلية
قسم الكيمياءكلية الصيدلة63.969كلية الصيدلة

العامدكتوراهشيماء خلف محمد سلطان104
كيمياء / كيمياء

عضوية
الكيمياء الصيدالنيةكلية الصيدلة43.413كلية الصيدلة

العامدكتوراهاسراء عبد الغني غانم سليمان105

طب وجراحة 

تشخيصات / بيطرية

مرضية بيطرية

كلية الطب البيطري71.594كلية الطب البيطري
الطب الباطني 

والوقائي

العامدكتوراهضياء عبدهللا موسى فارس106

طب وجراحة 

تشخيصات / بيطرية

مرضية بيطرية

كلية الطب البيطري66.281كلية الطب البيطري
الطب الباطني 

والوقائي

العامدكتوراهاحمد نزار عبد الجواد نجم الدين107

طب وجراحة 

تشريح / بيطرية

بيطري

التشريحكلية الطب البيطري64.879كلية الطب البيطري

العامدكتوراهصدام منير طه علي108
طب وجراحة 

توليد بيطري/ بيطرية
كلية الطب البيطري67.601كلية الطب البيطري

الجراحة وعلم تناسل 

الحيوان

العامدكتوراهوعد خالد خلف ويس109

طب وجراحة 

طفيليات / بيطرية

بيطرية

األحياء المجهريةكلية الطب البيطري53.335كلية الطب البيطري

العامدكتوراهبيداء يونس محمود داؤد110

طب وجراحة 

طفيليات / بيطرية

بيطرية

األحياء المجهريةكلية الطب البيطري57.181كلية الطب البيطري

كلية الطب البيطري68.562كلية الطب البيطريكيمياء/ كيمياءالعامدكتوراهزينب فايق سعيد احمد111
الفسلجه والكيمياء 

الحياتية واالدوية

العامدكتوراهمهند مؤيد الياس خضر112
فيزياء / الفيزياء

الحالة الصلبة
قسم الفيزياءكلية العلوم61.317كلية العلوم

كلية العلوم70.149كلية العلومالكيمياء/ الكيمياءالعامدكتوراهثناء يعقوب يوسف امين113
الطاقات الجديدة 

والمتجددة

العامدكتوراهزينب مصدق نجيب صالح114
/ علوم االرض

جيوفيزياء
قسم علوم االرضكلية العلوم61.1كلية العلوم
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العامدكتوراهزهراء جرجيس محمد فاضل115
/ علوم االرض

جيوكيمياء
قسم علوم االرضكلية العلوم55.232كلية العلوم

العامدكتوراهاالء محمود سعيد حسن116
/ علوم االرض

متحجرات وطباقية
قسم علوم االرضكلية العلوم54.474كلية العلوم

العامماجستيرايمان ناظم حازم محمد117
علوم 

رسوبيات/االرض
علوم االرضكلية العلوم38.628كلية العلوم

العامدكتوراهسرى محمود يونس محمد118
احياء / علوم حياة

مجهرية
علوم الحياةكلية العلوم62.048كلية العلوم

دكتوراهاخالص رمضان مطر عزيز119
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 

احياء / علوم حياة

مجهرية
علوم الحياةكلية العلوم45.478كلية العلوم

العامدكتوراهريا غسان فتحي محمد120
علم / علوم حياة

الحيوان
علوم حياةكلية التربية للبنات50.414كلية العلوم

العامدكتوراهزينة طالل شاكر محمود121
كيمياء / كيمياء

تحليلية
قسم الكيمياءكلية العلوم65.089كلية العلوم

العامدكتوراهصبا حازم صديق حسن122
كيمياء / كيمياء

صناعية
الكيمياءكلية العلوم55.949كلية العلوم

قسم الكيمياءكلية العلوم64.986كلية العلومالعضوية/ كيمياءالعامدكتوراهفيحاء كمال حسين علي123

العامماجستيرزينب صباح محمود محمد124
/ علوم اسالمية

اصول الدين
الدراسات العلياكلية العلوم االسالمية70.37كلية العلوم االسالمية

العامماجستيرايمن خالد طه احمد125
/ علوم اسالمية

اصول الدين
التسجيلكلية العلوم االسالمية33.291كلية العلوم االسالمية

العامماجستيرهالة مشعل عطو سرحان126
/ علوم اسالمية

اصول الدين
الترقيات العلميةكلية العلوم االسالمية51.902كلية العلوم االسالمية

دكتوراهنور نصرهللا زيدان محمد127
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 

الفقه / علوم اسالمية

واصوله
الشريعةكلية العلوم االسالمية50.181كلية العلوم االسالمية

العامماجستيربيريفان فائز عيسى مشختي128
الفقه / علوم اسالمية

واصوله
كلية العلوم االسالمية64.491كلية العلوم االسالمية

الصادرة و / األوراق

الواردة

دكتوراهصفوان نافع عبد هللا حسن129
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 

ادارة / ادارة االعمال

االعمال
السياحةكلية العلوم السياحية35.698كلية العلوم السياحية

العمادةكلية العلوم السياحية46.171كلية العلوم السياحيةمحاسبة/ محاسبةالعامماجستيرمروة عبدالكريم احمد شهاب130

العامدكتوراهعمار احمد رشيد فرحان131
/ علوم سياسية

العالقات الدولية
فرع العالقات الدوليةكلية العلوم السياسية48.415كلية العلوم السياسية

العامدكتوراهمها احمد ابراهيم مصطفى132
/ علوم سياسية

العالقات الدولية
فرع العالقات الدوليةكلية العلوم السياسية67.894كلية العلوم السياسية

دكتوراهابراهيم احمد حسن ناصر133
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 

/ علوم سياسية

العالقات الدولية
العالقات الدوليةكلية العلوم السياسية38.133كلية العلوم السياسية

العامماجستيرامنية ابراهيم خليل مرعي134
/ علوم سياسية

العالقات الدولية
كلية العلوم السياسية68.135كلية العلوم السياسية

شعبة شؤون الطلبة 

والتسجيل

الموارد البشريةكلية الفنون الجميلة67.358كلية الفنون الجميلةرسم/ التربية الفنيةالعامماجستيررغد فيصل سعيد شيت135

العامدكتوراهزينب سعد عزالدين محمد136
/ الفنون التشكيلية

رسم
القلم السري/ العمادة كلية الفنون الجميلة33.181كلية الفنون الجميلة

العامماجستيرامامة عبدالوهاب محمدعلي الياس137
/ الفنون التشكيلية

رسم
شعبة ضمان الجودةكلية الفنون الجميلة55.36كلية الفنون الجميلة

العامدكتوراهاحمد وعدهللا صالح احمد138
/ الهندسة الميكانيكية

طاقات متجددة
كلية الهندسة48.427كلية الهندسة

قسم هندسة 

الميكاترونكس

العامدكتوراهنور مزاحم عالوي محمد139
ذكاء / علوم حاسوب

صناعي
هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة48.494كلية الهندسة

العامدكتوراهثائر سلطان درويش سليمان140
/ هندسة الحاسوب

هندسة الحاسوب
قسم الحضارةكلية االثار61.222كلية الهندسة

العامدكتوراهندى اسماعيل نجم عبدهللا141
/ هندسة الحاسوب

هندسة الحاسوب
كلية الهندسة56.751كلية الهندسة

قسم / كلية الهندسة

هندسة الحاسوب

العامماجستيرارشد لقمان سفر علي142
/ هندسة الحاسوب

هندسة الحاسوب
االداريةكلية تمريض73.133كلية الهندسة



ن لالجازة الدراسية للعام الدراسي  2023-2022اسماء المرشحي 

العامماجستيرهبة معن يحيى نزهت علي143
/ هندسة الحاسوب

هندسة الحاسوب
الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة41.57كلية الهندسة

العامدكتوراهايمان خالد محمد مصطفى144
/ هندسة العمارة

التصميم المعماري
العمارةكلية الهندسة43.665كلية الهندسة

العامدكتوراهلمى محمد يحيى عبدهللا145

/ هندسة العمارة

التصميم بمساعدة 

الحاسوب

العمارةكلية الهندسة56.992كلية الهندسة

العامدكتوراهمحمد محفوظ طه محي الدين146
/ هندسة العمارة

تصميم حضري
هندسة العمارةكلية الهندسة54.66كلية الهندسة

العامدكتوراهمها اكرم سعدهللا احمد147
/ هندسة العمارة

تصميم حضري
هندسة عمارةكلية الهندسة59.013كلية الهندسة

العامدكتوراهوليد سامي مصطفى محمود148
/ هندسة العمارة

تصميم داخلي
قسم هندسة العمارةكلية الهندسة44.684كلية الهندسة

العامدكتوراهلبنى مزاحم سعيد يونس149
/ هندسة حاسبات

شبكات
مركزالتحسس النائي25.916كلية الهندسة

قسم المعالجة الرقمية 

وحدة االعالم/

العامدكتوراهيحيى رحاب حمدي يحيى150
/ هندسة كهربائية

اتصاالت
كلية الهندسة55.432كلية الهندسة

قسم الهندسة 

الكهربائية

العامدكتوراهيزن صبحي شيت حسين151
/ هندسة كهربائية

اتصاالت
هندسة كهربائيةكلية الهندسة55.649كلية الهندسة

العامدكتوراهعلي غانم صابر امين152
/ هندسة كهربائية

اتصاالت
الكهرباءكلية الهندسة46.696كلية الهندسة

العامدكتوراهفراس نذير عبدالقادر حسن أغا153
/ هندسة كهربائية

الكترونيك
الكهرباءكلية الهندسة47.386كلية الهندسة

العامدكتوراهمصطفى حسين ابراهيم محمود154
/ هندسة كهربائية

قدرة ومكائن
الهندسة الكهربائيةكلية العلوم47.284كلية الهندسة

العامدكتوراهأحمد بسام عزيز محمود155
/ هندسة كهربائية

قدرة ومكائن
الكهرباءكلية الهندسة57.728كلية الهندسة

العامدكتوراهابوبكر يونس ابراهيم محمد156
/ هندسة كهربائية

مكائن
كهرباءكلية الهندسة47.125كلية الهندسة

العامدكتوراه  أوس ثامر معيوف خليل157
/ هندسة كهربائية

هندسة كهربائية
كلية الهندسة44.381كلية الهندسة

قسم الهندسة 

مسؤول / الكهربائية 

وحدة المقررات

158
احمد عبد الجبار محمد علي 

خطاب
العامدكتوراه

/ هندسة مدنية

انشاءات
هندسة مدنيةكلية الهندسة62.41كلية الهندسة

العامدكتوراهيوسف حسن نجم عبدهللا159
طاقات / هندسة مدنية

متجددة
هندسة البيئةكلية الهندسة55.127كلية الهندسة

160
محمد عبد الهادي مصطفى محمد 

جميل
العامماجستير

هندسة / هندسة مدنية

صحية
قسم هندسة البيئةكلية الهندسة27.461كلية الهندسة

العامدكتوراهخالد الياس حمو شيخو161
/ هندسة ميكانيك

ميكانيك تطبيقي
الميكانيككلية الهندسة52.061كلية الهندسة

162
ايمان عبدالعزيز مصطفى 

عبدالكريم
العامدكتوراه

طب وجراحة الفم 

احياء / واالسنان

مجهرية

طب االسنانكلية طب االسنان61كلية طب االسنان

العامماجستيررشد سنان محمود عبدهللا163

طب وجراحة الفم 

ادوية الفم / واالسنان

واالسنان

فرع صناعة االسنانكلية طب االسنان50.7كلية طب االسنان

العامماجستيراماني عبدالجبار يونس محمد164

طب وجراحة الفم 

عالج / واالسنان

االسنان التحفظي

قسم العالج التحفظيكلية طب االسنان58.259كلية طب االسنان

العامدكتوراهعمر نجم سلطان حسن165
طب وجراحة 

فسلجة/ بيطرية
كلية طب االسنان47.852كلية طب االسنان

فرع علوم طب 

االسنان االساسية

العامدكتوراهمنال يونس احمد محمود166
علم / علوم حياة

الحيوان
العلوم االساسيةكلية طب االسنان47.941كلية طب االسنان

كلية طب االسنان70.625كلية طب االسنانعلوم حياة/ علوم حياةالعامدكتوراهصبا مؤيد سليمان محمد167
قسم علوم طب 

االسنان االساسية
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العامدكتوراهابتهال ادريس كنعان سليمان168
احياء / علوم حياة

مجهرية
علوم البيئةكلية علوم البيئة61.553كلية علوم البيئة

العامدكتوراهاياد محمد خلف احمد169
احياء / علوم حياة

مجهرية
قسم علوم البيئةكلية علوم البيئة42.009كلية علوم البيئة

العامماجستيراسماء جاسم محمد جاسم170
احياء / علوم حياة

مجهرية
قسم علوم البيئةكلية علوم البيئة42.613كلية علوم البيئة

ماجستيرهيبه عبداالله حسين محمد171
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 

احياء / علوم حياة

مجهرية
علوم البيئة وتقاناتهاكلية علوم البيئة30.676كلية علوم البيئة

العامدكتوراهبالل سالم داؤد أحمد172
تقانة / علوم حياة

احيائية
قسم علوم البيئةكلية علوم البيئة58.733كلية علوم البيئة

العامدكتوراهاالء علي حسين يونس173
كيمياء / كيمياء

صناعية
قسم علوم البيئةكلية علوم البيئة48.593كلية علوم البيئة

احصاء/ احصاءالعامماجستيرسهى سليم محجوب خلف174
كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
التسجيل/ العمادة كلية علوم البيئة56.512

العامدكتوراهكرم عادل عبد محمد175
/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
51.699

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

بحوث العمليات 

والتقنيات الذكائية

العامدكتوراهفرح حازم محمد قدو176
/ الرياضيات

رياضيات حاسوبية

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
57.549

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
الرياضيات

العامدكتوراهاحمد ياسين محمد قاسم177
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
كلية العلوم السياسية55.975

مسؤول وحدة شؤون 

المواطنين

العامدكتوراهنبيل زهير توفيق محمود178
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
كلية علوم البيئة51.178

شعبة /علوم البيئة

االعالم

العامدكتوراهسهلة عبد علي حسين179
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
مركز الحاسبة االلكترونية53.993

مركز الحاسبة 

االلكترونية

العامدكتوراهظفر سامي حمادي حمدون180
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
47.871

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
قسم علوم الحاسوب

العامدكتوراهعبير عبد الخالق ذنون يونس181
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
علوم الحاسوبكلية الحقوق55.763

العامدكتوراهسجى يونس حامد مالعلو182
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
45.751

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
علوم الحاسوب

العامماجستيرعمر هادي فتحي علي183
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
شعبة ضمان الجودةكلية الفنون الجميلة27.601

العامماجستيرأطياف فالح حميد حبش184
/ علوم حاسوب

حاسوب

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات
58.551

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات

شعبة الدراسات 

والتخطيط

العامدكتوراهماهر اعبيد احمد محمد185
/ هندسة كيمياوية

هندسة كيمياوية

كلية هندسة النفط 

والتعدين
كلية هندسة النفط والتعدين54.756

قسم هندسة النفط 

والتكرير

العامماجستيرمناف سعد عبد الغني عبد القادر186
هندسة / هندسة نفط

نفط

كلية هندسة النفط 

والتعدين
كلية هندسة النفط والتعدين58.935

قسم هندسة المكامن 

النفطية

العامدكتوراهوليد محمود احمد عبد هللا187

تاريخ حديث 

تاريخ / ومعاصر

اوربا الحديث

مركز الدراسات االقليمية53.422مركز الدراسات االقليمية
الدراسات السياسية 

واالستراتيجية


