
الجهةالتخصصنفقةالقناةالدراسةاالسمت
درجة 

المفاضلة
المالحظاتالقسمالتشكيل

ي1
رئاسة الجامعة58.989معومتاري    خ/اداب تاري    خالالعامالماجستيرابتسام قاسم كاظم راض 

ي 
 
مسؤول الشعبة اإلدارية ف

ي
 
ون مركز الحاسبة االلكير

ال توجدمرشح

ي2
ية/ادابالالعامالماجستيرعباس ماهود محمد شف  ال توجدمرشحقسم الشؤون العلميةرئاسة الجامعة48.466معوماللغة االنكلير 

مسلم حمود مختاض حمدان3
الدبلوم 

العالي
الالعام

ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
كلية االدارة واالقتصاد36.063معوم

وحده /شعبه الحاسبات

ات التجهير 
ال توجدمرشح

الالعامالماجستيربتول منشد جاسم كاطع4
ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
رئاسة الجامعة63.495معوم

قسم / مكتب المساعد العلمي 

الدراسات العليا
ال توجدمرشح

الالعامالماجستيركرار حاتم سلطان سيد5
ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
ال توجدمرشحالشعبة االداريةكلية طب االسنان54.935معوم

ي6 الماجستيرمحمد حمادي جابر مشر
السجناء 
السياسيير 

ال
ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
رئاسة الجامعة51.054معوم

شعبة / قسم المتابعة 

االستعالمات
ال توجدمرشح

 مزهر جير جدي7
الالعامالماجستيرمصطف 

ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
بية االساسية47.985معوم كلية الير

وحدة / شعبة الحسابات 

الصندوق
ال توجدمرشح

الالعامالماجستيرعبدالرزاق قاسم محمد عيدان8
ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
يةرئاسة الجامعة43.062معوم ال توجدمرشحقسم الموارد البشر

ي9
 
 بشير حميد شان

الالعامالماجستيرمصطف 
ادارة / ادارة واقتصاد

اعمال
ال توجدمرشحالشعبة اإلداريةكلية الهندسة39.41معوم

الالعامالماجستيرحيدر جعفر عبدالحسن درويش10
علوم / ادارة واقتصاد

مالية ومرصفية
كلية الهندسة56.93معوم

شعبة )معاون محاسب 

(الحسابات
ال توجدمرشح

الالعامالماجستيرابراهيم احمد عبد حمزة11
علوم / ادارة واقتصاد

مالية ومرصفية
ال توجدمرشحقسم الرقابة والتدقيق الداخليرئاسة الجامعة51.358معوم

الالعامالماجستيرابراهيم بركه حمادي زبير 12
علوم / ادارة واقتصاد

مالية ومرصفية
كلية القانون41.196معوم

الشؤون / محاسب اقدم 

المالية
حسب نقاط المفاضلةغير مرشح

الالعامالماجستيرشيماء كاظم محسن زغير13
علوم / ادارة واقتصاد

مالية ومرصفية
بية االساسية40.487معوم حسب نقاط المفاضلةغير مرشحشعبة التدقيقكلية الير

الالعامالماجستيرعلي محمد عبد هللا عطية14
علوم / ادارة واقتصاد

مالية ومرصفية
بية االساسية39.252معوم حسب نقاط المفاضلةغير مرشحشعبة التدقيقكلية الير

الالعامالماجستيرنارص حسن عجيل حسير 15
علوم / ادارة واقتصاد

مالية ومرصفية
حسب نقاط المفاضلةغير مرشحشعبة الرقابة والتدقيقكلية العلوم السياسية33.948معوم

رئاسة الجامعة71.11معوماقتصاد/ادارة واقتصادالالعامالماجستيروجدان عوكي موحي مخرب16
امانة /مكتب رئيس الجامعة

مجلس الجامعة
ال توجدمرشح

بية االساسية54.77معوماعالم/اعالمالالعامالدكتوراهحسير  امير عباس الزم17 ال توجدمرشحمدير قسم االعالمكلية الير

حسب نقاط المفاضلةغير مرشحقسم االعالم والعالقات العامةرئاسة الجامعة52.303معوماعالم/اعالمالالعامالدكتوراهاحمد كريم احمد فعل18



ي19
 
الالعامالماجستيرشيماء فنجان حسناوي حسون

تاري    خ حديث /التاري    خ

ومعارص
بية74.68معوم ال توجدمرشحالتاري    خكلية الير

20
دعاء محسن علي محسن محسن علي 

محسن
بية70.993معومتاري    خ قديم/التاري    خالالعامالدكتوراه ال توجدمرشحقسم التاري    خكلية الير

حسب نقاط المفاضلةغير مرشحقسم المتابعةرئاسة الجامعة63.722معومتاري    خ قديم/التاري    خالالعامالدكتوراهحميد ابولول جبجاب شاهير 21

الالعامالماجستيرعمار سمير هاشم داود22
بية االسالمية وعلوم  الير

علوم قرآن/القرآن
رئاسة الجامعة55.407معوم

قسم البعثات و العالقات 

الثقافية
ال توجدمرشح

الالعامالماجستيرهاجر جبار عمار اسحق23
بية االسالمية وعلوم  الير

علوم قرآن/القرآن
بية52.578معوم كلية الير

وحدة / الشعبة االدارية 

التقاعد
حسب نقاط المفاضلةغير مرشح

الالعامالماجستيرحيدر مسلم داود عداي24
بية االسالمية وعلوم  الير

علوم قرآن/القرآن
حسب نقاط المفاضلةغير مرشحقسم شؤون الديوانرئاسة الجامعة50.566معوم

الالعامالماجستيراحمد نعيم لفتة خلف25
بية االسالمية وعلوم  الير

علوم قرآن/القرآن
بية37.33معوم كلية الير

موظف / مدير مكتب العميد 

قيات العلمية الفرعية  لجنة الير

ي الكلية
 
ف

حسب نقاط المفاضلةغير مرشح

الالعامالماجستيرحسير  محمد حسير  جير26
بية االسالمية وعلوم  الير

علوم قرآن/القرآن
حسب نقاط المفاضلةغير مرشحشعبة الشؤؤون العلميةكلية طب االسنان36.908معوم

الماجستيرابتسام كاظم رب  ع خرص 27
ذوي الشهداء 

2003قبل عام 
ال

بية االسالمية وعلوم  الير

علوم قرآن/القرآن
ال توجدمرشحقسم شؤون الديوانرئاسة الجامعة31.595معوم

الماجستيرمريم سهيمة عبدهللا حسير 28
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 
ال

الجغرافية /الجغرافية

الطبيعية
بية28.975معوم ال توجدمرشحقسم الجغرافيةكلية الير

الالعامالدكتوراهحسنير  رحيم كريم حردان29
تقنية /الحاسبات

المعلومات
بية53.167معوم ال توجدمرشحقسم الرياضياتكلية الير

الالعامالماجستيرذكاء علي كاظم خفيش30
علوم /الحاسبات

الحاسبات
ونيةرئاسة الجامعة41.089معوم ال توجدمرشحمركز الحاسبة االلكير

ي31 بية59.446معومالجير/الرياضياتالالعامالدكتوراههبه ربيع بعنون لعيبر ال توجدمرشحقسم الرياضياتكلية الير

ال توجدمرشحقسم القانون الخاصكلية القانون75.34معومقانون خاص/القانونالالعامالدكتوراهمثب  عبد الكاظم ماشاف ثجيل32

ال توجدمرشحقسم القانون الخاصكلية القانون70.54معومقانون خاص/القانونالالعامالدكتوراهاحمد هاشم عبد مشتت33

ي34
كلية العلوم السياسية54.145معومقانون خاص/القانونالالعامالدكتوراهسجر ماجد داوود مب 

رئيس / قسم النظم السياسي 

قسم
ال توجدمرشح

ال توجدمرشحالقسم الخاصكلية القانون52.274معومقانون خاص/القانونالالعامالدكتوراهسالم جمعة هادي عباس35

ال توجدمرشحشعبة الشؤون القانونيةكلية االدارة واالقتصاد39.195معومقانون خاص/القانونالالعامالماجستيرحسير  كاظم حميد مجدي36

محمد حسير  جير جالب37
الدبلوم 

العالي
ال توجدمرشحشعبة الشؤون القانونيةكلية االدارة واالقتصاد42.6معومقانون عام/القانونالالعام



ال توجدمرشحقسم القانون العامكلية القانون71.694معومقانون عام/القانونالالعامالدكتوراهسجر فالح حسير  صالح38

يف أحمد39 ال توجدمرشحقسم القانون العامكلية القانون69.123معومقانون عام/القانونالالعامالدكتوراهكاظم جعفر شر

ال توجدمرشحقسم القانون العامكلية القانون68.677معومقانون عام/القانونالالعامالدكتوراهحيدر عرس عفن محمد40

ال توجدمرشحمدرسكلية القانون66.296معومقانون عام/القانونالالعامالدكتوراهاسامه كريم بدن مارد41

الدكتوراهمنتظر صبيح داَود مهدي42
ذوي الشهداء 

2003قبل عام 
ال توجدمرشحقسم الشؤون القانونيةرئاسة الجامعة58.697معومقانون عام/القانونال

ال توجدمرشحقسم الشؤون القانونيةرئاسة الجامعة62.491معومقانون عام/القانونالالعامالماجستيرحيدر محمد كاظم جير43

ال توجدمرشحقسم الشؤون القانونيةرئاسة الجامعة45.229معومقانون عام/القانونالالعامالماجستيرمحمد عيىس خربوط علي44

ال توجدمرشحالشعبة القانونيةكلية الطب40.111معومقانون عام/القانونالالعامالماجستيرعبير جعفر حطاب محمد45

يةنعمالعامالدكتوراهعلي هندي حمودي سليمان46 بية49.967معوملغة/اللغة االنكلير  يهكلية الير ال توجدمرشحقسم اللغه األنكلير 

الالعامالدكتوراهمصطف  صباح مهودر داغر47
علم /اللغة العربية 

اللغة المقارن
بية48.571معوم ال توجدمرشحقسم اللغة العربيةكلية الير

الدكتوراهعالء كاظم رب  ع خرص 48
ذوي الشهداء 

2003قبل عام 
ال

اللغة العربية وادابها 

النقد القديم/
بية االساسية41.71معوم ال توجدمرشحاللغة العربيةكلية الير

ال توجدمرشحوحدة البصمةكلية طب االسنان51.074معومأدب/اللغة العربيةالالعامالماجستيركفاية مجيد محمد حويل49

بية47.748معومأدب/اللغة العربيةالالعامالماجستيرانمار علي كاظم درجال50 ال توجدمرشحشعبة الشؤون االداريةكلية الير

حسب نقاط المفاضلةغير مرشحشعبة االعالمكلية الطب46.676معومأدب/اللغة العربيةالالعامالماجستيرعامر هاتو حميد حسن51

بية44.187معومأدب/اللغة العربيةالالعامالماجستيراحمد صبيح عبدالرحمن اسماعيل52 كلية الير
شعبة شؤون االداريه وحدة 

المالك
ال توجدغير مرشح

رئاسة الجامعة35.907معومأدب/اللغة العربيةالالعامالماجستيرمحمد عبد الحسير  محمد حميدي53
قسم / مكتب المساعد العلمي 

البعثات و العالقات الثقافية
60المعدل اقل من غير مرشح

ال توجدمرشحوقاية النباتكلية الزراعة59.423معومانتاج خرص /بستنةالالعامالدكتوراهصالح عبدالحسن غيالن خثيث54

بية42.409معومتاري    خ اسالميالالعامالدكتوراهحارث جبار عبد عامر55 ال توجدمرشحالتاري    خكلية الير

رئاسة الجامعة31.317معومتاري    خ اسالمي/تاري    خالالعامالماجستيرعماد فالح حسن هاشم56
شعبة / قسم ضمان الجودة 

ي
الدعم والتدريب الفب 

ال توجدمرشح

الماجستيرزينه وجدان جبار علي57
ذوي الشهداء 

2003بعد عام 
ال

تربية بدنية /تربية بدنية

اناث
رئاسة الجامعة64.682معوم

قسم / مكتب المساعد العلمي 

الدراسات العليا
ال توجدمرشح

ي58
الالعامالماجستيررسل رعد قاسم راض 

تربية بدنية /تربية بدنية

اناث
58.946معوم

بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة
ال توجدمرشحشعبة الجودة

الالعامالماجستيرختام جاسب مطر عطيوي59
تربية بدنية /تربية بدنية

اناث
كلية طب االسنان41.783معوم

شعبة ضمان الجودة واالداء 

الجامعي
ال توجدمرشح

الالعامالماجستيرعباس منشد صدام عبعوب60
تربية بدنية /تربية بدنية

ذكور
بية االساسية50.009معوم ال توجدمرشحشعبة االنشطه الطالبيهكلية الير



الالعامالماجستيرعلي عبد الرزاق عبد الوهاب سلطان61
تربية بدنية /تربية بدنية

ذكور
كلية الطب40.324معوم

شعبة االنشطة / موظف 

االطالبية
ال توجدغير مرشح

الالعامالماجستيرحسير  فاخر جاسم حسن62
تربية بدنية /تربية بدنية

ذكور
34.886معوم

بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة

شعبة / قسم الشؤون االدارية 

وحدة شؤون / االدارية 
المواطنير 

ال توجدغير مرشح

52.806معومسباحة اناث/تربية بدنيةالالعامالدكتوراهنبأ حميد جلوب حول63
بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة

وحدة / قسم الشؤون العلمية 

الدراسات العليا
ال توجدمرشح

الالعامالدكتوراهعالء جواد كاظم جير64
سباحة /تربية بدنية

ذكور
ال توجدمرشحشعبة النشاطات الطالبيةرئاسة الجامعة61.685معوم

الالعامالدكتوراهمحمد كاظم عاشور چويلي65
سباحة /تربية بدنية

ذكور
44.834معوم

بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة
ال توجدغير مرشحالتدريس

49.332معوممبارزة اناث/تربية بدنيةالالعامالدكتوراههند قاسم مهلهل جاسم66
بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة
ال توجدمرشحتدريسية

78.925معوممبارزة ذكور/تربية بدنيةالالعامالدكتوراهحسير  محسن سعدون حسن67
بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة
ال توجدمرشحفرع العلوم النظرية

الالعامالماجستيرصفا محمد كرم جابر68
الصحة /تمريض

النفسية و العقلية
ال توجدمرشحشعبة شؤون الطلبة والتسجيلكلية التمريض63.07معوم

ي مهر69
ي اسمر راض 

 
الدكتوراهثان

ذوي الشهداء 

2003بعد عام 
ال توجدمرشحفرع تمريض البالغير كلية التمريض74.491معومتمريض بالغير /تمريضال

ي70
 
الالعامالماجستيرهند نارص ثبيت حسون

تمريض صحة /تمريض

االم و الوليد
ال توجدمرشحشعبة شؤون الطلبة والتسجيلكلية التمريض69.543معوم

بية االساسية49.309معومجيمورفولوجيا/جغرافيةنعمالعامالدكتوراهلطيف جبار فرحان روضان71 ال توجدمرشحالجغرافيهكلية الير

نعمالعامالدكتوراهخليل إبراهيم حسب محمد72
يعة وعلوم  شر

فقه واصول/اسالمية
ال توجدمرشحقسم القانون الخاصكلية القانون48.197معوم

ال توجدمرشحالصيدالنياتكلية الصيدلة50.576معومعالجيات/صيدلةالالعامالماجستيرمصطف  موس خلف ناموق73

الالعامالدكتوراههبة عبدالحسير  كاظم نارص74
احياء /طب بيطري

مجهرية
ال توجدمرشحكلية طب االسنانكلية طب االسنان58.533معوم

الالعامالماجستيرهدى جعفر نارص حسير 75
طب وجراحةالفم و 

صناعة اسنان/االسنان
ال توجدمرشحالعيادات التعليميةكلية طب االسنان58.016معوم

الالعامالدكتوراهحيدر عبد الزهرة علوان حسان76
طرائق تدريس 

الرياضيات
بية االساسية69.493معوم ال توجدمرشحقسم الرياضياتكلية الير

بية االساسية65.826معومطرائق تدريس عامةالالعامالماجستيركنعان عبد حسير  حمود77 ال توجدمرشحالتخطيط والمتابعةكلية الير

يكلية الزراعة52.43معومطرائق تدريس عامةالالعامالماجستيرمياده حمد هاشم مصلح78
 
ال توجدمرشحقسم االنتاج الحيوان

ى حسير  سيد يوسف79 بية االساسية50.922معومطرائق تدريس عامةالالعامالماجستيربشر ال توجدمرشحقسم الشؤون العلميةكلية الير



بية االساسية46.542معومطرائق تدريس عامةالالعامالماجستيرزهراء جبار فلجي موزان80 ال توجدمرشحالقلم الشي/مكتب للعميدكلية الير

 علي81
الماجستيرنهله كريم حسير 

ذوي الشهداء 

2003بعد عام 
بية االساسية40.761معومطرائق تدريس عامةال بية الفنيةكلية الير ال توجدمرشحقسم الير

الالعامالدكتوراهنزار كاظم عباس خلف82

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية73.849معوم ال توجدمرشحالرياضياتكلية الير

الالعامالدكتوراهفهمي محمد رامز فهمي مالي83

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية67.554معوم بية الفنيةكلية الير ال توجدمرشحقسم الير

الالعامالدكتوراههيفاء كاظم محمد شنون84

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية66.461معوم يةكلية الير ال توجدمرشحقسم اللغة االنكلير 

نعمالعامالدكتوراهسعدون صالح مطر محمد85

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية65.996معوم يةكلية الير ال توجدمرشحاللغة االنكلير 

ي86
الالعامالدكتوراهمريم ياش كاظم حاسر

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية65.083معوم ال توجدمرشحمعلم الصفوف االولكلية الير

الالعامالدكتوراهعدي هاشم علوان علي87

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية64.817معوم ال توجدغير مرشحقسم معلم صفوف أولكلية الير

ي ماذي جالي88
 
الالعامالدكتوراهماجد بان

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية55.409معوم يةكلية الير ال توجدغير مرشحقسم اللغة اإلنكلير 

ي عليوي89 الالعامالدكتوراهستار خلف عريبر

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية52.674معوم ال توجدغير مرشحقسم معلم الصفوف االولكلية الير

ي90
 
الالعامالدكتوراهشفاء حسير  وارد صاف

طرائق تدريس 

طرائق تدريس /عامة

عامة

بية االساسية49.914معوم ال توجدغير مرشحقسم معلم الصفوف األولكلية الير

الالعامالدكتوراهحامد هادي بدن سلمان92
فكر / علوم اسالمية

اسالمي
بية67.223معوم كلية الير

بية  قسم علوم القرآن والير

اإلسالمية
ال توجدمرشح

الالعامالدكتوراهزينب خلف سعيد حميد91
فكر / علوم اسالمية

اسالمي
شعب /مكتب المساعد العلميرئاسة الجامعة59.033معوم

الدراسات خارج العراق
حسب نقاط المفاضلةغير مرشح

ي93
 
الالعامالدكتوراهصادق فنجان حسناوي حسون

تكنولوجيا /علوم اغذية

اغذية
يكلية الزراعة66.956معوم

 
ال توجدمرشحقسم االنتاج الحيوان



كلية الزراعة63.686معومكيمياء البان/علوم اغذيةالالعامالدكتوراهاسعد شامل عطية جير94
وحدة الدراسات / كلية الزراعة 

والتخطيط
ال توجدمرشح

كلية العلوم67.165معومعلوم حياة/علوم حياةالالعامالماجستيرازهار ليلو سيد عبيد95
ي  قسم علوم )معاون بايولوحر

(الحياة
ال توجدمرشح

كلية الصيدلة60.275معومعلوم حياة/علوم حياةالالعامالماجستيراشاء عبد االمير نعيم سدخان96
ية  قسم العلوم المختير

والشيرية
ال توجدمرشح

ال توجدمرشحقسم علوم الحياةكلية العلوم46.297معومعلوم حياة/علوم حياةالالعامالماجستيرمروه علي مجيد نارص97

الالعامالدكتوراهعادل كريم جاسم محمد98
الكيمياء /علوم كيمياء

الحياتية
ال توجدمرشحقسم الكيمياءكلية العلوم56.731معوم

الالعامالدكتوراهامل حسير  محيميد حسير 99
الكيمياء /علوم كيمياء

العضوية
ال توجدمرشحشعبة ضمان الجودةكلية الصيدلة68.186معوم

100
زينب عالء حسير  علوان عالء حسير  

علوان
الالعامالدكتوراه

الكيمياء /علوم كيمياء

ياوية الفير 
ال توجدمرشحقسم الكيمياءكلية العلوم71.441معوم

حسن كامل مري  هج صانت101
الدبلوم 

العالي
الالعام

علوم /علوم كيمياء

كيمياء
ال توجدمرشحفرع الكيمياء الحياتيةكلية الطب39.163معوم

ي102 الالعامالماجستيرزهراء سعد قاسم لعيبر
علوم /علوم كيمياء

كيمياء
ال توجدمرشحفرع الكيمياء الصيدالنيةكلية الصيدلة70.067معوم

الدكتوراهاحمد شهاب احمد هادي103
ذوي الشهداء 

2003قبل عام 
ال

ياء ر و /فير  تقانات اللير 

الكهروبرصيات
ال توجدمرشحفرع صحة مجتمعكلية التمريض67.092معوم

الالعامالماجستيرغفران كامل زمام حسن104

هندسة 

هندسة /حاسبات

حاسبات

ونيةرئاسة الجامعة36.794معوم ال توجدمرشحمركز الحاسبة االلكير

ي/هندسةالالعامالماجستيربيداء عبد الكريم عبد الزهرة منصور105
 
ال توجدمرشحقسم الهندسة المدنيةكلية الهندسة35.98معومهندسة مدن

بية االساسية35.162معومهندسة مواد/هندسةالالعامالماجستيرسهاد كاظم طعمه علي106 60المعدل اقل من غير مرشحالشعبة الهندسيةكلية الير

التوجد مالحظاتمرشحشعبة الشؤون العلميةكلية الزراعة68.484معوموقاية نبات/وقاية نباتالالعامالماجستيروداد مارد حمود كاظم107


