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درجة  االسم ت
 المفاضلة

  الشهادة طلب التخصص االنتماء

  الجهة التخصص القسم الجهة

 وغاع دّؼح ججغ ػجض 1

83.72 
عئبؿخ 
 اٌجبِؼخ

لـُ االػّبع ٚ 
اٌّلبع٠غ /كؼجخ 

اٌّزبثؼخ/ٚدضح ه١بٔخ 
 ا

ِؼّبعٞ ٕ٘ضؿخ  عئبؿخ اٌجبِؼخ 

  ماجستير

 16.2.12 ؿؼض س١ًٍ كض٠ض صع٠ٚق 2

 
عئبؿخ 
 اٌجبِؼخ

لـُ االػّبع 
 ٚاٌّلبع٠غ

 ٕ٘ضؿخ ِضٟٔ

 
  دكتوراه عئبؿخ اٌجبِؼخ

عئبؿخ  3..9.6. ػٍٟ كغ٠ف ٍب٘غ ؿجزٟ 3
 اٌجبِؼخ

لـُ االػّبع 
ٚاٌّلبع٠غ/ كؼجخ 

 اٌّزبثؼخ

ٕ٘ضؿخ ؿ١طغح 
 ٚٔظُ دبؿجبد

  ماجستير عئبؿخ اٌجبِؼخ

ػٍٟ  ِذّض جبؿُ ِذّض 4
 ِذّض

عئبؿخ  17.37.1
 اٌجبِؼخ

لـُ اإلػّبع 
 ٚاٌّلبع٠غ

ٕ٘ضؿخ 
االروبالد 
 ٚاٌذبؿجبد

  دكتوراه عئبؿخ اٌجبِؼخ

ِغٚح ػجض اال١ِغ ػبكٛع  5
 دـ١ٓ

عئبؿخ  92.888
 اٌجبِؼخ

اٌجؼثبد ٚاٌؼاللبد 
اٌثمبف١خ / كؼجخ 
 اٌؼاللبد اٌثمبفٟ

ٌغخ 
 أى١ٍؼ٠خ/االصة

  ماجستير جامعة كربالء

دٛعاء ػ٘جغ ادّض ػجض  6
 اال١ِغ

عئبؿخ  13.9.77
 اٌجبِؼخ

 لـُ اٌّٛاعص
 اٌجلغ٠خ

 ػٍَٛ دبؿجبد

 
  ماجستير جامعة كربالء

١ٌٕب ٍبٌت ػجض اال١ِغ  7
 ػٍٛٞ

عئبؿخ  31.1..9
 اٌجبِؼخ

ِىزت ِـبػض عئ١ؾ 
اٌجبِؼخ ٌٍلؤْٚ 

 اٌؼ١ٍّخ

 
 ػٍَٛ دبؿجبد

 

 

  ماجستير جامعة كربالء

دٕبْ س١ٌغ كغكبة  8
 ػٍٟ

عئبؿخ  37.3797
 اٌجبِؼخ

لـُ اٌّٛاعص اٌجلغ٠خ 
 كؼجخ كؤْٚ اٌّٛظف١١ٓ

  ماجستير جامعة كربالء ػٍَٛ ج١ٍٛجٟ

عئبؿخ  396...7 ػٍٟ ججٛعٞ ػط١خ ِؼبعن 9
 اٌجبِؼخ

دغاع٠بد/اصاعح ٕ٘ضؿ١خ  االػّبع ٚاٌّلبع٠غ
 ٚهٕبػ١خ

 عئبؿخ اٌجبِؼخ

 
  ماجستير

دٛعاء فغدبْ ِذّض جٛاص  11
 ػٍٟ

عئبؿخ  286..12
 اٌجبِؼخ

اٌّٛاعص اٌجلغ٠خ، 
 كؤْٚ اٌّٛظف١ٓ

  ماجستير جامعة كربالء أى١ٍؼٞ

  ماجستير جامعة كربالء اػالَ / هذبفخ ـُ االػالَل عئبؿخ اٌجبِؼخ 7.33... ادّض وبًِ اثٛس١ٍف ِذّٛص 11

ِغوؼ اٌضعاؿبد  711..38 ػٍٟ ِغاص وبظُ جبؿُ 12

 االؿزغار١جخ
ٔظُ ؿ١بؿ١خ ٚ  لـُ اصاعح االػِبد

 ؿ١بؿبد ػبِخ
ِغوؼ اٌضعاؿبد 

 االؿزغار١ج١خ
  دكتوراه

ِغوؼ اٌضعاؿبد   ١ِثبق ِٕبدٟ صكغ جٕبح 13
 االؿزغار١جخ

لـُ اٌضعاؿبد 
 اٌـ١بؿ١خ

ِغوؼ اٌضعاؿبد  ٌفىغ اٌـ١بؿٟا
 االؿزغار١ج١خ

  دكتوراه

 6.3..33 د١ضع س١ٌغ ِغاص ٌفزٗ 14
 

ِغوؼ 
اٌضعاؿبد 
 االؿزغار١جخ

لـُ اٌضعاؿبد 
 اٌـ١بؿ١خ

ِغوؼ اٌضعاؿبد  ربع٠ز اؿالِٟ
 االؿزغار١ج١خ

  دكتوراه

 طب االسنانكلية 

ك١ّبء فًٌ ِذـٓ  15
 ػج١ً

و١ٍخ ٍت  13.9.6
 االؿٕبْ

و١ٍخ ٍت  اِغاى اٌفُ اٌزلش١ن اٌفّٟ
 االؿٕبْ

  دكتوراه

ٔٛفٗ ػبصي ػجضاٌذـ١ٓ  16
 جبؿُ

و١ٍخ ٍت  72.8731
 االؿٕبْ

و١ٍخ ٍت  اٌٛلب٠خ غادٗ اٌٛجٗ ٚاٌفى١ٓج
 االؿٕبْ

  ماجستير

اؿ١ً ػجضاال١ِغ عاًٟ  17
 غبئت

ٍت و١ٍخ  12.398
 االؿٕبْ

 

اٌزؼ٠ٌٛبد 
 االهطٕبػ١خ

رؼ٠ٌٛبد اٌفُ 
 ٓٚاٌٛجٗ ٚاٌفى١

و١ٍخ ٍت 
 االؿٕبْ

 

  دكتوراه

عؤٚف عك١ض جٛاص ِذّض  18
 ػٍٟ

و١ٍخ ٍت  16.1277
 االؿٕبْ

 

 رم٠ُٛ اؿٕبْ هٕبػخ االؿٕبْ
 

و١ٍخ ٍت 
 االؿٕبْ

  دكتوراه

و١ٍخ ٍت  .7.373. دـ١ٓ وغ٠ُ د١ّض عك١ض 19
 االؿٕبْ

 

لـُ اٌزؼ٠ٌٛبد 
 االهطٕبػ١ٗ

رؼ٠ٌٛبد اٌفُ 
 ٚاٌٛجٗ ٚاٌفى١ٓ

و١ٍخ ٍت 
 االؿٕبْ

  دكتوراه

 كلية الهندسة 

دٛعاء ِذّض ػٍٟ ِذّض  21
 ٍب٘غ جّبي

.9..1. 
 

لـُ إٌٙضؿٗ  و١ٍخ إٌٙضؿخ
 اٌّض١ٔٗ

ٕ٘ضؿخ ِضٟٔ 
 ألبءاد

  اٌضوزٛعاٖ و١ٍخ إٌٙضؿخ

 اٌىبظُ ِذّض فبرٓ ػجض 21
 ػٍٟ ػج١ض

ٚ  هذ١خٕ٘ضؿخ  اٌّضٟٔ و١ٍخ إٌٙضؿخ ..12.26
 ث١ئ١خ

  اٌضوزٛعاٖ و١ٍخ إٌٙضؿخ

سبٌض اثغا١ُ٘ ِذـٓ  22
 دّبصٞ

 و١ٍخ إٌٙضؿخ 8.8196.
 

 إٌٙضؿخ ا١ٌّىب١ٔى١خ
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ دغاع٠بد
 

  اٌضوزٛعاٖ

 و١ٍخ إٌٙضؿخ 3.6... ثلبع ػجبؽ ف١ًٌ جؼجبػ 23
 

لـُ ٕ٘ضؿخ اٌطت 
 اٌذ١برٟ

 ٕ٘ضؿخ وٙغثبء
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ
 

  اٌضوزٛعاٖ

 و١ٍخ إٌٙضؿخ 97.8617 ػٍٟ ٘بكُ ٠بؽ اٌش١ٌغ 24
 

ٕ٘ضؿٗ االٍغاف 
 ٚاٌّـبٔض اٌوٕبػ١ٗ

 اصاعح ِلبع٠غ
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ
 

  اٌضوزٛعاٖ

 و١ٍخ إٌٙضؿخ .777..1 د١ضع ِذٟ ػجٛص دـْٛ 25
 

لـُ ٕ٘ضؿخ اٌطت 
 اٌذ١برٟ

 ػ١ٍّبد رو١ٕغ
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ
 

  اٌضوزٛعاٖ

 83.7..1 غؼٚاْأدّض رِٛبْ ط٘ت  26
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ
 

لـُ إٌٙضؿخ 
ٚ اٌىٙغثبئ١خ 
 االٌىزغ١ٔٚخ

 ٕ٘ضؿخ اروبالد
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ
 

  اٌضوزٛعاٖ
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دـٓ ؿؼضهللا ٔبجٟ  27
 اؿّبػ١ً

 و١ٍخ إٌٙضؿخ 73.3...
 

لـُ ٕ٘ضؿخ اٌطت 
 اٌذ١برٟ

ٕ٘ضؿخ 
اٌىزغ١ٔٚه 
 ٚاروبالد

 و١ٍخ إٌٙضؿخ
 

  اٌضوزٛعاٖ

28  
 أٛع فبًً دـ١ٓ ِذّض

 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ 8.....1
 

لـُ ٕ٘ضؿخ 
 اٌؼّبعح

 و١ٍخ إٌٙضؿخ اٌؼّبعحٕ٘ضؿخ 
 

  اٌضوزٛعاٖ

 و١ٍخ إٌٙضؿخ 36.8.33 ٔبص٠ٗ ػجض دج١ت ػٍٟ 29
 

 و١ٍخ إٌٙضؿخ ػٍَٛ ع٠ب١ًبد لـُ اٌطت اٌذ١برٟ
 

  اٌضوزٛعاٖ

 كلية القانون

 .7.683. ٕ٘ض ػضٔبْ دـ١ٓ ػٍٟ 31
 

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء ِذبه١ً دم١ٍخ اٌٛدضح اٌؼعاػ١خ و١ٍخ اٌمبْٔٛ

 العلوم الطبية التطبيقية

جبؿُ ػجض اٌؼجبؽ ػجض  31
 هللا ػّغاْ

العلوم الطبية  .36.26
 التطبيقية

لـُ اٌزذ١ٍالد 
 اٌّغ١ًخ

 أـجخ 
 

العلوم الطبية 
 التطبيقية

  صوزٛعاٖ

 كلية العلوم السياحية

و١ٍخ اٌؼٍَٛ  ...91.8 ٌمبء د١ّض ِغػح ػجض 32
 اٌـ١بد١خ

اٌجغغاف١خ  اٌزـج١ً
 اٌزطج١م١خ

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء

و١ٍخ اٌؼٍَٛ  3.1..11 ؿٕبء دّبص ًبدٟ 33
 اٌـ١بد١خ

كؼجخ اٌلؤْٚ 
 اٌؼ١ٍّخ

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء ػٍَٛ دبؿجبد

 العلوم االسالمية

و١ٍخ اٌؼٍَٛ  3.973. ؿٛػاْ دـٓ ٍٗ جٛاص 34
 االؿال١ِخ

لـُ اٌضعاؿبد 
 اٌمغآ١ٔخ

اٌؼٍَٛ اٌزغث٠ٛخ 
ٚإٌفـ١خ/ٍغائك 

 رضع٠ؾ اٌٍغخ اٌؼغث١خ

و١ٍخ اٌؼٍَٛ 
 االؿال١ِخ

  صوزٛعاٖ

 كلية العلوم

دـ١ٓ ػٍٟ س١ًٍ  35
 ِذّٛص

 ػٍَٛ اٌذ١بح كلية العلوم 9263..1
 

 ث١ئخ ٚرٍٛس
 

  ِبجـز١غ كلية العلوم

 د١ضع دـ١ٓ دّٛص ِذّض 36
 

  صوزٛعاٖ العلومكلية  وٙغٚثوغ٠بد اٌف١ؼ٠بء كلية العلوم .2.89.

  صوزٛعاٖ كلية العلوم اٌّؼبٌجخ اٌوٛع٠خ لـُ ػٍَٛ اٌذبؿٛة كلية العلوم 37.8392 ادّض هبٌخ غبفً دّض 37

 23.7312 ؿ١ٙغ ٔٛعٞ ػٍٛاْ ِذّض 38
 

 أزغ١ٔذ االك١بء لـُ ػٍَٛ اٌذبؿٛة كلية العلوم
 

  صوزٛعاٖ كلية العلوم

 ف١ؼ٠بء ٍج١خ اٌف١ؼ٠بء كلية العلوم 31.171 ٚؿٓ وبًِ دـٓ ِذّض 39
 

  صوزٛعاٖ كلية العلوم

ثـّٗ ِوطفٝ ِذّض  41
 دـ١ٓ هبٌخ

  ِبجـز١غ كلية العلوم رط٠ٛغ ِٛالغ اٌذبؿٛة كلية العلوم ..2.23.

 363..11 ِؤ٠ض ٔؼ١ُ وغ٠ُ ػؼٚػ 41
 

 ػٍَٛ اٌذ١بح كلية العلوم
 

 أـجخ د١ٛا١ٔخ
 

  صوزٛعاٖ كلية العلوم

اٌؼ٘غٖ عٔب ػجض اٌذّؼٖ ػجض  42
 ػجض ػ٠ض

 فـٍجخ د١ٛا١ٔخ لـُ ػٍَٛ اٌذ١بح كلية العلوم 1332...
 

  صوزٛعاٖ كلية العلوم

 ػٍَٛ اٌذ١بح كلية العلوم 18.189 ػ٘غاء كبوغ ِذّٛص ػٍٟ 43
 

 ثىزغ٠ب ِغ١ًخ
 

  صوزٛعاٖ كلية العلوم

 االدارة واالقتصاد

االدارة  133..13 هضٜ فب٠ي ِذّض سٍف 44
 واالقتصاد

و١ٍخ االصاعح  ع٠ب١ًبد االدوبء
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

ِلزبق ٍبٌت ػجض اال١ِغ  45
 ػٍٛٞ

االدارة  13.382
 واالقتصاد

و١ٍخ االصاعح  ِذبؿجخ اٌّذبؿجخ
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

أػ٘غ هجذٟ ػجض اٌذـ١ٓ  46
 ػ١ٍٛٞ

االدارة  9.3793.
 واالقتصاد

و١ٍخ االصاعح  ِذبؿجخ اٌّذبؿجخ
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

ِذّض رغوٟ ػجض اٌؼجبؽ  47
 ِؼ٘غ

37.7..3 
 

االدارة 
 واالقتصاد

و١ٍخ االصاعح  اصاعح اػّبي اصاعح االػّبي
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

ج١ًّ ِجضٞ ػبجً  48
 ِذّض

االدارة  96.3617
 واالقتصاد

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء اٌّذبؿجخ اٌّذبؿجخ

االدارة  17.228 د١ضع س١ٌغ جٛاْ كجبع 49
 واالقتصاد

و١ٍخ االصاعح  اصاعح اػّبي االػّبياصاعح 
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

 3763... ؿؤصص ػٍٟ ػجض ػجبؽ 51
 

االدارة 
 واالقتصاد

و١ٍخ االصاعح  اصاعح اػّبي اصاعح االػّبي
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

االدارة  16.3366 ١ِـبء ؿؼض جٛاص ِذّض 51
 واالقتصاد

ػٍَٛ ِب١ٌخ  اٌّذبؿجخ
 ِٚوغف١خ

و١ٍخ االصاعح 
 ٚااللزوبص

  صوزٛعاٖ

 التربية البدنية وعلوم الرياضة

و١ٍخ اٌزغث١خ  692..37 عل١ٗ دّؼٖ وٕبٚٞ ٔٙبة 52
 اٌغ٠ب١ًخ

٠ض / ٍغائك  لـُ االٌؼبة اٌفغل١خ
 رضع٠ؾ / ثٕبد

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

  صوزٛعاٖ

و١ٍخ اٌزغث١خ  337..7 ١ًبء ِذّض ِٙضٞ هبٌخ 53
 اٌغ٠ب١ًخ

ِض٠غ كؼجخ إٌلبٍ 
 اٌىلفٟ

و١ٍخ اٌزغث١خ  ولبفخ
 اٌغ٠ب١ًخ

  اٌّبجـز١غ

  صوزٛعاٖو١ٍخ اٌزغث١خ لضَ / اسزجبعاد  فغع االٌؼبة اٌفغل١خو١ٍخ اٌزغث١خ  6.88...ِبػْ ج١ًٍ ػجضاٌغؿٛي  54
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 اٌغ٠ب١ًخ ٚل١بؽ اٌغ٠ب١ًخ ػجضهللا

 733..33 ِبجض د١ّض ِغػٖ ػجض 55
 

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

كؼجخ ًّبْ اٌجٛصح / 
 ِشزجغادِـؤٚي 

رؼٍُ دغوٟ / 
  وغح ؿٍخ

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

  صوزٛعاٖ

ا١ِٓ عد١ُ  ِبجض ِذّض 56
 وغ٠ُ

و١ٍخ اٌزغث١خ  18.1377
 اٌغ٠ب١ًخ

ؿجبدخ / رب١ً٘  لـُ األٌؼبة اٌفغص٠خ
 ٚاهبثبد

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

  صوزٛعاٖ

 فبئؼ صس١ً جضاح ؿغدبْ 58
 

و١ٍخ اٌزغث١خ  16.1697
 اٌغ٠ب١ًخ

 االٌؼبة اٌفغص٠خفغع 
 

 اثمبي / فـٍجخ
 

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

  صوزٛعاٖ

هبدت ػجضاٌذـ١ٓ  58
 ِذـٓ ػجبؽ

38.9373 
 

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

 ٔظغ٠خ ػٍَٛ 
 

 اٌؼبة لٜٛ
 

و١ٍخ اٌزغث١خ 
 اٌغ٠ب١ًخ

  صوزٛعاٖ

 التربية  للعلوم االنسانية

التربية  للعلوم  83...17 إؿغاء ٍبٌت جبؿُ دّٛص 59
 االنسانية

لـُ اٌجغغاف١خ 
 اٌزطج١م١خ

اٌجغغاف١خ 
 اٌزطج١م١خ

ٌزغث١خ ٌٍؼٍَٛ ا
 االٔـب١ٔخ

  صوزٛعاٖ

 761..13 ِغٖٚ ػج١ض ػٍٟ ػجضاال١ِغ 61
 

التربية  للعلوم 
 االنسانية

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء ٌغخ أى١ٍؼ٠خ /ٌغخ لـُ اٌٍغخ االٔى١ٍؼ٠خ

ػج١غ ػٍٟ س١ٌغ ػجض  61
 ػجبؽ

للعلوم التربية   7.3.97.
 االنسانية

ٍغائك رضع٠ؾ  اٌٍغخ االٔى١ٍؼ٠خ
 ػبِخ

  صوزٛعاٖ جبِؼخ وغثالء

التربية  للعلوم  979..81 ػٍٟ ؿٍّبْ ػٛاص كؼالْ 62
 االنسانية

ٌزغث١خ ٌٍؼٍَٛ ا فٍـفٗ اٌّشؼْ
 االٔـب١ٔخ

  ِبجـز١غ

ػ٠ٕت ػجضاٌذ١ّض  63
 ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجبؽ

التربية  للعلوم  .6..8.
 االنسانية

اٌذبؿجخ كؼجخ 
 االٌىزغ١ٔٚخ

 

 ػٍَٛ اٌذبؿجبد
 

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء

 التربية للعلوم الصرفة

 2..1..1 ِٕبي ػجض ِذّض ٍٛفبْ 64
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

 و١ّ١بء ف١ؼ٠ب٠ٚخ اٌى١ّ١بء
 

  صوزٛعاٖ التربية للعلوم الصرفة

كظٜ ػجض اال١ِغ جٛاص  65
 وبظُ

التربية للعلوم  13.18.2
 الصرفة

 و١ّ١بء الػ٠ٌٛخ اٌى١ّ١بء
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

  صوزٛعاٖ

 ؿؼض ج١ًّ عد١ُ دـبْ 66
 

التربية للعلوم  39.7.37
 الصرفة

ٍغائك رضع٠ؾ  اٌغ٠ب١ًبد
 ػبِخ
 

  صوزٛعاٖ جبِؼخ وغثالء

ِذّض ػالء ػجضاٌؼ٘غح  67
 جبؿُ

 

التربية للعلوم  31.8186
 الصرفة

 و١ّ١بء ػ٠ٌٛخ اٌى١ّ١بء
 

للعلوم التربية 
 الصرفة

  صوزٛعاٖ

 87.9..9 ا٠ـغ ػبكٛع سٍف دـ١ٓ 68
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

 ػٍَٛ اٌذ١بح
 

 االد١بء اٌّجٙغ٠خ
 

  صوزٛعاٖ جبِؼخ وغثالء

ادـبْ ِؼ٘غ عك١ض  69
 دـْٛ

التربية للعلوم  8.2113.
 الصرفة

 ع٠ب١ًبد رطج١م١خ اٌغ٠ب١ًبد
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

  صوزٛعاٖ

ػجضاٌؼبٌٟ ٔؼّٗ ا٠بد  71
 كج١ت

36..8.3 
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

 ع٠ب١ًبد هغفخ اٌغ٠ب١ًبد
 

التربية للعلوم 
 الصرفة

  صوزٛعاٖ

  صوزٛعاٖ جبِؼخ وغثالء فـٍجخ لـُ ػٍَٛ اٌذ١بح التربية للعلوم 16.2.72 ػٍٟ دـ١ٓ وبظُ 71

 التمريض

ِوطفٝ وغ٠ُ ِلزذ  72
 ػٍٟ
 

 كؼجخ اٌزـج١ً التمريض 91.2329
 

 و١ّ١بء د١بر١خ
 

  ِبجـز١غ و١ٍخ اٌزّغ٠ي

ًّبْ اٌجٛصح ٚاالصاء  التمريض 73.128 ١ِثُ فٛػٞ ؿٍّبْ وبظُ 73
 اٌجبِؼٟ

رّغ٠ي هذخ 
 اٌّجزّغ

  ِبجـز١غ و١ٍخ اٌزّغ٠ي

فغع اٌؼٍَٛ االؿبؿ١خ  التمريض 18.788 دـ١ٓ ؿؼضٞ جٛاص ػٍٟ 74
/ كؼجخ اٌلؤْٚ 

 اٌؼ١ٍّخ

اد١بء ِجٙغ٠خ 
 ٍٚف١ٍ١بد

  صوزٛعاٖ اٌزّغ٠يو١ٍخ 

 الزراعة

كظٜ ػجضهللا ِذّض عًب  75
 ِٙضٞ

لـُ اٌّذبه١ً  الزراعة .9..38
 اٌذم١ٍخ

رمبٔبد اد١بئ١خ 
 ٕ٘ضؿخ ٚعاث١خ

 و١ٍخ اٌؼعاػخ
 

  صوزٛعاٖ

لـُ اٌّذبه١ً  الزراعة 3813... ٔٛع ادّض ٔٛعٞ دـ١ٓ 76
 اٌذم١ٍخ

ػٍُ 
االعى/ٍجمبد 

 ِٚزذجغاد

 و١ٍخ اٌؼعاػخ
 

  صوزٛعاٖ

غفغاْ دـٓ ػ١ٍٛٞ  77
 ؿٍّبْ

فـٍجخ ١ٍٛع  االٔزبج اٌذ١ٛأٟ الزراعة 16.2691
 صاجٕخ

 و١ٍخ اٌؼعاػخ
 

  ِبجـز١غ

هبٌخ ػجض اٌٛادض ِٙضٞ  78
 دـ١ٓ

 االٔزبج اٌذ١ٛأٟ الزراعة 9.2661.
 

 اد١بء ِجٙغ٠خ
 

  صوزٛعاٖ جبِؼخ وغثالء

فبًً هبفٟ جٛدٟ  79
 دـْٛ

.8.6 
 

لـُ اٌّذبه١ً  الزراعة
 اٌذمٍٟ

 سوٛثخ رغثخ
 

 و١ٍخ اٌؼعاػخ
 

  صوزٛعاٖ

81  
 عثبة ٘بصٞ ػجٛص دزغٚف

 

اٌجـزٕٗ ٕٚ٘ضؿخ  الزراعة 6197...
 اٌذضائك

ِـبدخ / 
 ج١ِٛبره

 
 و١ٍخ اٌؼعاػخ

  صوزٛعاٖ

 ٔٛع وبظُ ٔبهغ ٌفزٗ 81
 

32.6333 
 

 ٚلب٠خ ٔجبد الزراعة
 

 ؿَّٛ فطغ٠خ
 

  ِبجـز١غ و١ٍخ اٌؼعاػخ

82  
 ٘لبَ ػؼ٠ؼ ػّغاْ ؿؼٛص

36.6.7 
 

اٌجـزٕخ ٕٚ٘ضؿخ  الزراعة
 اٌذضائك

ثـزٕخ/ػٍُ 
 اٌشٌغ

 و١ٍخ اٌؼعاػخ
 

  صوزٛعاٖ



 اسماء المرشحين للدراسات العليا داخل العراق

4 
 

 

لـُ اٌجـزٕخ  الزراعة .13.9.9 ػال دّؼح ِذّٛص سٍف 83
 ٕٚ٘ضؿخ اٌذضائك

ثـزٕخ/ػٍُ 
 اٌشٌغ

  ِبجـز١غ و١ٍخ اٌؼعاػخ

84  
 ػال ٘بصٞ جؼفغ دـ١ٓ

 

 ٚلب٠خ إٌجبد الزراعة 31.3.7
 

 ِمبِٚخ اد١بئ١خ
 

 اٌؼعاػخ و١ٍخ
 

  صوزٛعاٖ

فـٍجخ رٕبؿً  االٔزبج اٌذ١ٛأٟ الزراعة 33.3383 ل١ؾ كبوغ ِذّض دـٓ 85
 ٚرٍم١خ اهطٕبػٟ

 و١ٍخ اٌؼعاػخ
 

  صوزٛعاٖ

  ِبجـز١غ و١ٍخ اٌؼعاػخ رغث١خ ٚرذـ١ٓ ٔجبد اٌّذبه١ً اٌذم١ٍٗ الزراعة 88 د١ضع ف١وً ػجض اٌغػاق ِٙضٞ 86

 الصيدلة

ػٍُ االص٠ٚخ اٚ  اٌو١ضٌخ اٌـغ٠غ٠خ الصيدلة 32.1277 اث١غ ِبجض عك١ض عًب 87
 اٌؼالجبد

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ 

 ٔٛع ١ًبء ػؼ٠ؼ ِذّض 88
 

ػٍُ االص٠ٚخ اٚ  اٌو١ضٌخ اٌـغ٠غ٠خ الصيدلة 6.38..1
 اٌؼالجبد

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ 

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  ه١ضال١ٔبد فغع اٌو١ضال١ٔبد الصيدلة .33.937 ِغ٠ُ دـ١ٓ ػٛصٖ كبٚٞ 89

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  و١ّ١بء ه١ضال١ٔخ اٌى١ّ١بء اٌو١ضال١ٔٗ الصيدلة 12.3.23 ِذّض فٕٛر اثٛ سٌغ 91

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  ه١ضال١ٔبد و١ٍخ اٌو١ضٌخ الصيدلة 7.39..3 دبِض هبصق س١ًٍ اثغا١ُ٘ 91

اؿزجغق دـ١ٓ ٔبهغ  92
 دـ١ٓ

ٚإٌجبربد اٌؼمبل١غ  الصيدلة .17.816
 اٌطج١خ

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  ػمبل١غ

اسالم ػجض اال١ِغ د١ّض  93
 ج١ًٍ

  ِبجـز١غ الصيدلةو١ٍخ  ادوبء كؼجخ االدوبء الصيدلة 63...7

د١ضع ِٙضٞ دضاٚٞ  94
 دـْٛ

97.838 
 

 لبْٔٛ صؿزٛعٞ اٌؼٍَٛ اٌّشزجغ٠خ الصيدلة
 

  صوزٛعاٖ جبِؼخ وغثالء

فغع اٌؼٍَٛ اٌّشزجغ٠خ  الصيدلة 636..1. دـ١ٕٓ ٔٛع ٘بصٞ دـٓ 95
 اٌـغ٠غ٠خ

 اد١بء ِجٙغ٠خ
 

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء

فغع اٌى١ّ١بء  الصيدلة ..1.73. د١ّض عًب ػجض ػٍٟ 96
 اٌو١ضال١ٔخ

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  و١ّ١بء ال ػ٠ٌٛخ

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  ه١ضال١ٔبد فغع اٌو١ضال١ٔبد الصيدلة 39.1667 جّبي ػٍٟ ػبكٛع ػٍٟ 97

 11.93 ٘جٗ هالح ِٙضٞ ٚ٘بة 98
 

ػٍُ االص٠ٚخ اٚ  فغع األص٠ٚخ ٚ اٌـَّٛ الصيدلة
 اٌؼالجبد

  ِبجـز١غ الصيدلةو١ٍخ 

١ٌّبء هبٌخ ِٙضٞ ِذّض  99
 ػٍٟ

1..371. 
 

اٌؼمبل١غ ٚإٌجبربد  الصيدلة
 اٌطج١خ

 و١ّ١بء ػ٠ٌٛخ
 

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ 

ػٍُ االص٠ٚخ اٚ  فغع اٌو١ضال١ٔبد الصيدلة 399..16 ؿبعٖ ٔجُ ػجض ٘بصٞ 111
 اٌؼالجبد

  ِبجـز١غ الصيدلةو١ٍخ 

كظٜ دـ١ٓ وبظُ  111
 ػ١ٍٛٞ

37..37 
 

  صوزٛعاٖ الصيدلةو١ٍخ  فـٍجخ فغع االص٠ٚخ ٚاٌـَّٛ الصيدلة

 الطب 

ػٍٟ ِٛؿٝ ِٙضٞ  112
 دـْٛ

فغع ٍت االؿغح  الطب 18.7777
 ّجزّغٌٚا

  صوزٛعاٖ و١ٍخ اٌطت ٚثبئ١بد

و١ّ١بء د١بر١خ  اٌى١ّ١بء اٌذ١بر١ٗ الطب .2..9. ػّبع وبٟٔ ٠بؿ١ٓ جٛاص 113
 ؿغ٠غ٠ٗ

  صوزٛعاٖ و١ٍخ اٌطت

  صوزٛعاٖ و١ٍخ اٌطت ثىزغ٠ب االد١بء اٌّجٙغ٠خ الطب 2.327. ػالء سبٌض ػٍٟ ػجبؽ 114

 الطب البيطري

ـٍجخ ففغع اٌ الطب البيطري 2.3..33 هجب اثغا١ُ٘ هبٌخ ِٙضٞ 115
 ٚاالص٠ٚخ اٌج١طغ٠خ

  صوزٛعاٖ الطب البيطري فـٍجخ

 32.2.33 د١ضع دـٓ ِج١ض د١ّض 116
 

  صوزٛعاٖ الطب البيطري دبؿجبد فغع اٌوذخ اٌؼبِخ الطب البيطري

  ِبجـز١غ الطب البيطري اٌطت اٌجبٍٕٟ فغع اٌطت اٌجبٍٕٟ الطب البيطري 62.7..7 ثضع ػثٓ هبٌخ كج١ت 117

فبعؽ هبدت ػّغاْ  118
 ِلجً

  ِبجـز١غ الطب البيطري ثغٖٚ د١ٛا١ٔخ اٌّٛاعص اٌجلغ٠خ الطب البيطري .628..7

فغع اٌزلغ٠خ  الطب البيطري 7.3..12 غـبْ ػط١خ صاٚص ؿٍّبْ 119
 ٚاالٔـجخ ٚاالجٕخ

  صوزٛعاٖ الطب البيطري اٌزلغ٠خ

 ا١ِٕخ جبثغ عاًٟ ػج١ض 111
 

9..3313 
 

  ِبجـز١غ جبِؼخ وغثالء ٌغخ أى١ٍؼ٠خ اٌؼ١ٍّخاٌلؤْٚ  الطب البيطري

  صوزٛعاٖ الطب البيطري اد١بء ِجٙغ٠خ االد١بء اٌّجٙغ٠خ الطب البيطري .13.786 ِبػْ عػاق وبظُ ػجٛص 111

 


