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درجة  االسم ت
 المفاضلة

  الشهادة طلب التخصص االنتماء

  الجهة التخصص القسم الجهة

 كرار حمزة جبر عبد 1

27.38 
رئاسة 
 الجامعة

قسم االعمار و 
المشاريع /شعبة 

المتابعة/وحدة صيانة 
 ا

معماري هندسة  رئاسة الجامعة 

  ماجستير

 61.8968 سعد خليل شديد درويش 2

 
رئاسة 
 الجامعة

قسم االعمار 
 والمشاريع

 هندسة مدني

 
  دكتوراه رئاسة الجامعة

رئاسة  54.1597 علي شريف طاهر سبتي 3
 الجامعة

قسم االعمار 
والمشاريع/ شعبة 

 المتابعة

هندسة سيطرة 
 ونظم حاسبات

  ماجستير رئاسة الجامعة

علي  محمد جاسم محمد 4
 محمد

رئاسة  63.7356
 الجامعة

قسم اإلعمار 
 والمشاريع

هندسة 
االتصاالت 
 والحاسبات

  دكتوراه رئاسة الجامعة

مروة عبد االمير عاشور  5
 حسين

رئاسة  48.222
 الجامعة

البعثات والعالقات 
الثقافية / شعبة 
 العالقات الثقافي

لغة 
 انكليزية/االدب

  ماجستير جامعة كربالء

حوراء زهبر احمد عبد  6
 االمير

رئاسة  60.4533
 الجامعة

 قسم الموارد
 البشرية

 علوم حاسبات

 
  ماجستير جامعة كربالء

لينا طالب عبد االمير  7
 علوي

رئاسة  45.0656
 الجامعة

مكتب مساعد رئيس 
الجامعة للشؤون 

 العلمية

 
 علوم حاسبات

 

 

  ماجستير جامعة كربالء

حنان خضير شرشاب  8
 علي

رئاسة  73.7343
 الجامعة

قسم الموارد البشرية 
 شعبة شؤون الموظفيين

  ماجستير جامعة كربالء علوم جيلوجي

رئاسة  39.5741 علي جبوري عطية معارك 9
 الجامعة

حراريات/ادارة هندسية  االعمار والمشاريع
 وصناعية

 رئاسة الجامعة

 
  ماجستير

حوراء فرحان محمد جواد  11
 علي

رئاسة  68.5821
 الجامعة

الموارد البشرية، 
 شؤون الموظفين

  ماجستير جامعة كربالء انكليزي

  ماجستير جامعة كربالء اعالم / صحافة سم االعالمق رئاسة الجامعة 59.3977 احمد كامل ابوخليف محمود 11

مركز الدراسات  72.9366 علي مراد كاظم جاسم 12

 االستراتيجة
نظم سياسية و  قسم ادارة االزمات

 سياسات عامة
مركز الدراسات 

 االستراتيجية
  دكتوراه

مركز الدراسات   ميثاق مناحي دشر جناح 13

 االستراتيجة
قسم الدراسات 

 السياسية
مركز الدراسات  لفكر السياسيا

 االستراتيجية
  دكتوراه

 77.9197 حيدر خضير مراد لفته 14
 

مركز 
الدراسات 
 االستراتيجة

قسم الدراسات 
 السياسية

مركز الدراسات  تاريخ اسالمي
 االستراتيجية

  دكتوراه

 طب االسنانكلية 

شيماء فضل محسن  15
 عجيل

كلية طب  60.451
 االسنان

كلية طب  امراض الفم التشخيص الفمي
 االسنان

  دكتوراه

نوفه عادل عبدالحسين  16
 جاسم

كلية طب  38.2306
 االسنان

كلية طب  الوقاية راحه الوجه والفكينج
 االسنان

  ماجستير

اسيل عبداالمير راضي  17
 غائب

طب كلية  68.042
 االسنان

 

التعويضات 
 االصطناعية

تعويضات الفم 
 نوالوجه والفكي

كلية طب 
 االسنان

 

  دكتوراه

رؤوف رشيد جواد محمد  18
 علي

كلية طب  61.6833
 االسنان

 

 تقويم اسنان صناعة االسنان
 

كلية طب 
 االسنان

  دكتوراه

كلية طب  53.7375 حسين كريم حميد رشيد 19
 االسنان

 

قسم التعويضات 
 االصطناعيه

تعويضات الفم 
 والوجه والفكين

كلية طب 
 االسنان

  دكتوراه

 كلية الهندسة 

حوراء محمد علي محمد  21
 طاهر جمال

54.965 
 

قسم الهندسه  كلية الهندسة
 المدنيه

هندسة مدني 
 انشاءات

  الدكتوراه كلية الهندسة

 الكاظم محمد فاتن عبد 21
 علي عبيد

و  صحيةهندسة  المدني كلية الهندسة 68.8155
 بيئية

  الدكتوراه كلية الهندسة

خالد ابراهيم محسن  22
 حمادي

 كلية الهندسة 52.2641
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 كلية الهندسة حراريات
 

  الدكتوراه

 كلية الهندسة 59.051 بشار عباس فضيل جعباز 23
 

قسم هندسة الطب 
 الحياتي

 هندسة كهرباء
 

 كلية الهندسة
 

  الدكتوراه

 كلية الهندسة 43.2163 علي هاشم ياس الخضير 24
 

هندسه االطراف 
 والمساند الصناعيه

 ادارة مشاريع
 

 كلية الهندسة
 

  الدكتوراه

 كلية الهندسة 65.3339 حيدر محي عبود حسون 25
 

قسم هندسة الطب 
 الحياتي

 عمليات تصنيع
 

 كلية الهندسة
 

  الدكتوراه

 69.2053 غزوانأحمد تومان ذهب  26
 

 كلية الهندسة
 

قسم الهندسة 
و الكهربائية 
 االلكترونية

 هندسة اتصاالت
 

 كلية الهندسة
 

  الدكتوراه
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حسن سعدهللا ناجي  27
 اسماعيل

 كلية الهندسة 55.3757
 

قسم هندسة الطب 
 الحياتي

هندسة 
الكترونيك 
 واتصاالت

 كلية الهندسة
 

  الدكتوراه

28  
 انور فاضل حسين محمد

 

 كلية الهندسة 65.5592
 

قسم هندسة 
 العمارة

 كلية الهندسة العمارةهندسة 
 

  الدكتوراه

 كلية الهندسة 71.2577 ناديه عبد حبيب علي 29
 

 كلية الهندسة علوم رياضيات قسم الطب الحياتي
 

  الدكتوراه

 كلية القانون

 53.1209 هند عدنان حسين علي 31
 

  ماجستير جامعة كربالء محاصيل حقلية الوحدة الزراعية كلية القانون

 العلوم الطبية التطبيقية

جاسم عبد العباس عبد  31
 هللا عمران

العلوم الطبية  71.819
 التطبيقية

قسم التحليالت 
 المرضية

 انسجة 
 

العلوم الطبية 
 التطبيقية

  دكتوراه

 كلية العلوم السياحية

كلية العلوم  46.2955 لقاء حميد مرزة عبد 32
 السياحية

الجغرافية  التسجيل
 التطبيقية

  ماجستير جامعة كربالء

كلية العلوم  66.5756 سناء حماد ضاحي 33
 السياحية

شعبة الشؤون 
 العلمية

  ماجستير جامعة كربالء علوم حاسبات

 العلوم االسالمية

كلية العلوم  57.437 سوزان حسن طه جواد 34
 االسالمية

قسم الدراسات 
 القرآنية

العلوم التربوية 
والنفسية/طرائق 

 تدريس اللغة العربية

كلية العلوم 
 االسالمية

  دكتوراه

 كلية العلوم

حسين علي خليل  35
 محمود

 علوم الحياة كلية العلوم 65.4817
 

 بيئة وتلوث
 

  ماجستير كلية العلوم

 حيدر حسين حمود محمد 36
 

  دكتوراه العلومكلية  كهروبصريات الفيزياء كلية العلوم 58.245

  دكتوراه كلية العلوم المعالجة الصورية قسم علوم الحاسوب كلية العلوم 73.2048 احمد صالح غافل حمد 37

 80.3768 سهير نوري علوان محمد 38
 

 انترنيت االشياء قسم علوم الحاسوب كلية العلوم
 

  دكتوراه كلية العلوم

 فيزياء طبية الفيزياء كلية العلوم 76.636 وسن كامل حسن محمد 39
 

  دكتوراه كلية العلوم

بسمه مصطفى محمد  41
 حسين صالح

  ماجستير كلية العلوم تطوير مواقع الحاسوب كلية العلوم 58.8059

 66.5017 مؤيد نعيم كريم عزوز 41
 

 علوم الحياة كلية العلوم
 

 انسجة حيوانية
 

  دكتوراه كلية العلوم

الزهره رنا عبد الحمزه عبد  42
 عبد زيد

 فسلجة حيوانية قسم علوم الحياة كلية العلوم 59.6708
 

  دكتوراه كلية العلوم

 علوم الحياة كلية العلوم 62.624 زهراء شاكر محمود علي 43
 

 بكتريا مرضية
 

  دكتوراه كلية العلوم

 االدارة واالقتصاد

االدارة  67.9607 صدى فايض محمد خلف 44
 واالقتصاد

كلية االدارة  رياضيات االحصاء
 واالقتصاد

  دكتوراه

مشتاق طالب عبد االمير  45
 علوي

االدارة  60.728
 واالقتصاد

كلية االدارة  محاسبة المحاسبة
 واالقتصاد

  دكتوراه

أزهر صبحي عبد الحسين  46
 عليوي

االدارة  54.7347
 واالقتصاد

كلية االدارة  محاسبة المحاسبة
 واالقتصاد

  دكتوراه

محمد تركي عبد العباس  47
 مزهر

73.3557 
 

االدارة 
 واالقتصاد

كلية االدارة  ادارة اعمال ادارة االعمال
 واالقتصاد

  دكتوراه

جميل مجدي عاجل  48
 محمد

االدارة  41.0163
 واالقتصاد

  ماجستير جامعة كربالء المحاسبة المحاسبة

االدارة  288336 حيدر خضير جوان شبار 49
 واالقتصاد

كلية االدارة  ادارة اعمال االعمالادارة 
 واالقتصاد

  دكتوراه

 55.0317 سؤدد علي عبد عباس 51
 

االدارة 
 واالقتصاد

كلية االدارة  ادارة اعمال ادارة االعمال
 واالقتصاد

  دكتوراه

االدارة  61.0011 ميساء سعد جواد محمد 51
 واالقتصاد

علوم مالية  المحاسبة
 ومصرفية

كلية االدارة 
 واالقتصاد

  دكتوراه

 التربية البدنية وعلوم الرياضة

كلية التربية  73.5148 رقيه حمزه كناوي نهاب 52
 الرياضية

يد / طرائق  قسم االلعاب الفرقية
 تدريس / بنات

كلية التربية 
 الرياضية

  دكتوراه

كلية التربية  35.773 ضياء محمد مهدي صالح 53
 الرياضية

مدير شعبة النشاط 
 الكشفي

كلية التربية  كشافة
 الرياضية

  الماجستير

  دكتوراهكلية التربية قدم / اختبارات  فرع االلعاب الفرقيةكلية التربية  59.1922مازن جليل عبدالرسول  54
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 الرياضية وقياس الرياضية عبدهللا

 70.9307 ماجد حميد مرزه عبد 55
 

كلية التربية 
 الرياضية

شعبة ضمان الجودة / 
 مختبراتمسؤول 

تعلم حركي / 
  كرة سلة

كلية التربية 
 الرياضية

  دكتوراه

امين رحيم  ماجد محمد 56
 كريم

كلية التربية  62.6733
 الرياضية

سباحة / تاهيل  قسم األلعاب الفردية
 واصابات

كلية التربية 
 الرياضية

  دكتوراه

 فائز دخيل جداح سرحان 58
 

كلية التربية  61.6143
 الرياضية

 االلعاب الفرديةفرع 
 

 اثقال / فسلجة
 

كلية التربية 
 الرياضية

  دكتوراه

صاحب عبدالحسين  58
 محسن عباس

72.4037 
 

كلية التربية 
 الرياضية

 نظرية علوم 
 

 العاب قوى
 

كلية التربية 
 الرياضية

  دكتوراه

 التربية  للعلوم االنسانية

التربية  للعلوم  63.9527 إسراء طالب جاسم حمود 59
 االنسانية

قسم الجغرافية 
 التطبيقية

الجغرافية 
 التطبيقية

لتربية للعلوم ا
 االنسانية

  دكتوراه

 67.5316 مروه عبيد علي عبداالمير 61
 

التربية  للعلوم 
 االنسانية

  ماجستير جامعة كربالء لغة انكليزية /لغة قسم اللغة االنكليزية

عبير علي خضير عبد  61
 عباس

للعلوم التربية   53.7543
 االنسانية

طرائق تدريس  اللغة االنكليزية
 عامة

  دكتوراه جامعة كربالء

التربية  للعلوم  26.9434 علي سلمان عواد شعالن 62
 االنسانية

لتربية للعلوم ا فلسفه المخزن
 االنسانية

  ماجستير

زينب عبدالحميد  63
 عبدالعزيز عباس

التربية  للعلوم  52.515
 االنسانية

الحاسبة شعبة 
 االلكترونية

 

 علوم الحاسبات
 

  ماجستير جامعة كربالء

 التربية للعلوم الصرفة

 69.6598 منال عبد محمد طوفان 64
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

 كيمياء فيزياوية الكيمياء
 

  دكتوراه التربية للعلوم الصرفة

شذى عبد االمير جواد  65
 كاظم

التربية للعلوم  60.6258
 الصرفة

 كيمياء العضوية الكيمياء
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

  دكتوراه

 سعد جميل رحيم حسان 66
 

التربية للعلوم  74.3503
 الصرفة

طرائق تدريس  الرياضيات
 عامة
 

  دكتوراه جامعة كربالء

محمد عالء عبدالزهرة  67
 جاسم

 

التربية للعلوم  76.2621
 الصرفة

 كيمياء عضوية الكيمياء
 

للعلوم التربية 
 الصرفة

  دكتوراه

 49.2394 ايسر عاشور خلف حسين 68
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

 علوم الحياة
 

 االحياء المجهرية
 

  دكتوراه جامعة كربالء

احسان مزهر رشيد  69
 حسون

التربية للعلوم  52.8667
 الصرفة

 رياضيات تطبيقية الرياضيات
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

  دكتوراه

عبدالعالي نعمه ايات  71
 شبيب

71.5297 
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

 رياضيات صرفة الرياضيات
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

  دكتوراه

  دكتوراه جامعة كربالء فسلجة قسم علوم الحياة التربية للعلوم 61.8938 علي حسين كاظم 71

 التمريض

مصطفى كريم مشتت  72
 علي
 

 شعبة التسجيل التمريض 46.8084
 

 كيمياء حياتية
 

  ماجستير كلية التمريض

ضمان الجودة واالداء  التمريض 30.682 ميثم فوزي سلمان كاظم 73
 الجامعي

تمريض صحة 
 المجتمع

  ماجستير كلية التمريض

فرع العلوم االساسية  التمريض 62.322 حسين سعدي جواد علي 74
/ شعبة الشؤون 

 العلمية

احياء مجهرية 
 وطفيليات

  دكتوراه التمريضكلية 

 الزراعة

شذى عبدهللا محمد رضا  75
 مهدي

قسم المحاصيل  الزراعة 72.545
 الحقلية

تقانات احيائية 
 هندسة وراثية

 كلية الزراعة
 

  دكتوراه

قسم المحاصيل  الزراعة 59.0267 نور احمد نوري حسين 76
 الحقلية

علم 
االرض/طبقات 

 ومتحجرات

 كلية الزراعة
 

  دكتوراه

غفران حسن عليوي  77
 سلمان

فسلجة طيور  االنتاج الحيواني الزراعة 61.8146
 داجنة

 كلية الزراعة
 

  ماجستير

صالح عبد الواحد مهدي  78
 حسين

 االنتاج الحيواني الزراعة 54.8116
 

 احياء مجهرية
 

  دكتوراه جامعة كربالء

فاضل صافي جوحي  79
 حسون

52.1 
 

قسم المحاصيل  الزراعة
 الحقلي

 خصوبة تربة
 

 كلية الزراعة
 

  دكتوراه

81  
 رباب هادي عبود حتروش

 

البستنه وهندسة  الزراعة 55.1643
 الحدائق

مساحة / 
 جيوماتك

 
 كلية الزراعة

  دكتوراه

 نور كاظم ناصر لفته 81
 

78.1707 
 

 وقاية نبات الزراعة
 

 سموم فطرية
 

  ماجستير كلية الزراعة

82  
 هشام عزيز عمران سعود

71.193 
 

البستنة وهندسة  الزراعة
 الحدائق

بستنة/علم 
 الخضر

 كلية الزراعة
 

  دكتوراه
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قسم البستنة  الزراعة 60.4949 عال حمزة محمود خلف 83
 وهندسة الحدائق

بستنة/علم 
 الخضر

  ماجستير كلية الزراعة

84  
 عال هادي جعفر حسين

 

 وقاية النبات الزراعة 76.053
 

 مقاومة احيائية
 

 الزراعة كلية
 

  دكتوراه

فسلجة تناسل  االنتاج الحيواني الزراعة 70.7727 قيس شاكر محمد حسن 85
 وتلقيح اصطناعي

 كلية الزراعة
 

  دكتوراه

  ماجستير كلية الزراعة تربية وتحسين نبات المحاصيل الحقليه الزراعة 22 حيدر فيصل عبد الرزاق مهدي 86

 الصيدلة

علم االدوية او  الصيدلة السريرية الصيدلة 78.6833 اثير ماجد رشيد رضا 87
 العالجات

  دكتوراه الصيدلةكلية 

 نور ضياء عزيز محمد 88
 

علم االدوية او  الصيدلة السريرية الصيدلة 69.1502
 العالجات

  دكتوراه الصيدلةكلية 

  دكتوراه الصيدلةكلية  صيدالنيات فرع الصيدالنيات الصيدلة 77.4039 مريم حسين عوده شاوي 89

  دكتوراه الصيدلةكلية  كيمياء صيدالنية الكيمياء الصيدالنيه الصيدلة 68.7587 محمد فنوخ ابو خضر 91

  دكتوراه الصيدلةكلية  صيدالنيات كلية الصيدلة الصيدلة 79.3504 حامد صادق خليل ابراهيم 91

استبرق حسين ناصر  92
 حسين

والنباتات العقاقير  الصيدلة 63.2619
 الطبية

  دكتوراه الصيدلةكلية  عقاقير

اخالص عبد االمير حميد  93
 جليل

  ماجستير الصيدلةكلية  احصاء شعبة االحصاء الصيدلة 39.517

حيدر مهدي حداوي  94
 حسون

43.272 
 

 قانون دستوري العلوم المختبرية الصيدلة
 

  دكتوراه جامعة كربالء

فرع العلوم المختبرية  الصيدلة 56.9171 حسنين نور هادي حسن 95
 السريرية

 احياء مجهرية
 

  ماجستير جامعة كربالء

فرع الكيمياء  الصيدلة 56.3055 حميد رضا عبد علي 96
 الصيدالنية

  دكتوراه الصيدلةكلية  كيمياء ال عضوية

  دكتوراه الصيدلةكلية  صيدالنيات فرع الصيدالنيات الصيدلة 74.6113 جمال علي عاشور علي 97

 66.47 هبه صالح مهدي وهاب 98
 

علم االدوية او  فرع األدوية و السموم الصيدلة
 العالجات

  ماجستير الصيدلةكلية 

لمياء صالح مهدي محمد  99
 علي

69.7365 
 

العقاقير والنباتات  الصيدلة
 الطبية

 كيمياء عضوية
 

  دكتوراه الصيدلةكلية 

علم االدوية او  فرع الصيدالنيات الصيدلة 61.5044 ساره نجم عبد هادي 111
 العالجات

  ماجستير الصيدلةكلية 

شذى حسين كاظم  111
 عليوي

73.973 
 

  دكتوراه الصيدلةكلية  فسلجة فرع االدوية والسموم الصيدلة

 الطب 

علي موسى مهدي  112
 حسون

فرع طب االسرة  الطب 62.3333
 مجتمعلوا

  دكتوراه كلية الطب وبائيات

كيمياء حياتية  الكيمياء الحياتيه الطب 54.589 عمار كاني ياسين جواد 113
 سريريه

  دكتوراه كلية الطب

  دكتوراه كلية الطب بكتريا االحياء المجهرية الطب 58.083 عالء خالد علي عباس 114

 الطب البيطري

سلجة ففرع ال الطب البيطري 70.9857 صبا ابراهيم صالح مهدي 115
 واالدوية البيطرية

  دكتوراه الطب البيطري فسلجة

 78.8577 حيدر حسن مجيد حميد 116
 

  دكتوراه الطب البيطري حاسبات فرع الصحة العامة الطب البيطري

  ماجستير الطب البيطري الطب الباطني فرع الطب الباطني الطب البيطري 35.1893 بدر زبن صالح شبيب 117

فارس صاحب عمران  118
 مشجل

  ماجستير الطب البيطري ثروه حيوانية الموارد البشرية الطب البيطري 39.1825

فرع التشريح  الطب البيطري 68.5397 غسان عطية داود سلمان 119
 واالنسجة واالجنة

  دكتوراه الطب البيطري التشريح

 امينة جابر راضي عبيد 111
 

45.7767 
 

  ماجستير جامعة كربالء لغة انكليزية العلميةالشؤون  الطب البيطري

  دكتوراه الطب البيطري احياء مجهرية االحياء المجهرية الطب البيطري 60.3219 مازن رزاق كاظم عبود 111

 


