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15.13515101055.13الرياضياترياضيات تطبيقيةماجستيرجمال كاظم عبيد شبوب النعيمة

15.59165532.59الرياضياترياضيات صرفةماجستيرمحمد حسين عبيد محمد عجام

15.97251032.97الرياضياترياضيات تطبيقيةماجستيرحبيب خضر كاظم اسماعيل الجنابي

15.97215537.97الرياضياترياضيات صرفةماجستيرساره احمد عبيد حسين حمد

15.1345529.13الرياضياترياضيات صرفةماجستيرفاطمه سليم صاحب عزيز عوض

زهراء صاحب كطران عطيه ال 

سلمان
15.4441510549.44الرياضياترياضيات صرفةماجستير

بنين صادق محمد علي ابراهيم 

الدفاعي
21.647151057.6الرياضياتمعادالتماجستير

15.882561038.88الكيمياءكيمياء عامةماجستيرعلي خضير عباس موسى المنصوري

15.6242541040.62الكيمياءكيمياء عامةماجستيرزينه طالب عمران ابراهيم الطائي

20.9741551054.97الكيمياءكيمياء حياتيةماجستيررغد احمد نوري حسين الياسري
زينب عباس عبد الزهره حسين 

البيضاني
15.01231581053.01الكيمياءكيمياء تحليليةماجستير

20.854415851066.85الكيمياءكيمياء فيزياويةماجستيرمحمد طاهر عيسى درويش فرج

20.16461581063.16الكيمياءكيمياء عضويةماجستيرأسامة حميد رشيد عبد الحسين غزل

20.1424151051.14الكيمياءكيمياء فيزياويةماجستيرنهله جابر حسين عبيد العبيد

15.43251541051.43الكيمياءكيمياء العضويةماجستيرحسين سلمان صبح اسماعيل اليساري

15.9424151046.94الكيمياءكيمياء عضويةماجستيرحنان قيس سعدون عكعك المسعودي

15.922151042.92الكيمياءكيمياء الصناعيةماجستيرفاطمة عبدالرزاق مجيد عزيز العامري

زهراء مشتاق عبد االئمه هادي ال 

عيسى
15.94210151052.94الكيمياءكيمياء صناعيةماجستير

15.29611541051.29الكيمياءكيمياء عضويةماجستيرحسين علي محمد جعفر البحراني

15.481541044.48تربويعلم النفسماجستيرأحمد حميد عطوان جابر العبودي

15.3515829.35تربويعلم النفسماجستيرزينب خضر كاظم اسماعيل الجنابي

ماجستيرفاطمه نوري بهاء حسن المحنا
طرائق تدريس 

لغة عربية
20.21215845.21تربوي

ماجستيرزينب تركي نعمه موسى السيالوي
طرائق تدريس 

جغرافية
15.7322158749.73تربوي

جاسم محسن مكطيف جميل 

السلطاني
ماجستير

طرائق تدريس 

لغة عربية
15.6554832.65تربوي

ماجستيرسارة عبد االمير بدر محمد ال تاجر
طرائق تدريس 

علوم أجتماعية
20.881510752.88تربوي

ماجستيرسرى سعد عبدعلي حسين العلو
طرائق تدريس 

علوم أجتماعية
21.7158852.7تربوي

دكتوراهرحيم كامل خضير عباس المسعودي
طرائق تدريس 

عامة
21.295715856.29تربوي
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منى محمد حسن عبد الغني محمد 

حسن
ماجستير

طرائق تدريس 

علوم
20.934315101062.93تربوي

ماجستيرمحمد ابراهيم علي محمد العنزي
طرائق تدريس 

علوم
15.841156744.84تربوي

ماجستيرأمير محمد علي رسول محمد
طرائق تدريس 

علوم
15.98315740.98تربوي

ماجستيردعاء بشير حسن علي الجنابي
طرائق تدريس 

علوم
15.6462151048.64تربوي

ماجستيرعلي ثامر هاني عبد الحسين
طرائق تدريس 

كيمياء
21.0954838.09تربوي

15.921541046.9تربويعلم النفسماجستيرصفا بهاء مكي

15.81154742.8تربويطرائق تدريسماجستيرندى خضير تايه

صفا احمد عبد العباس شبالوي 

الوائلي
14.87671541056.87حاسباتحاسباتماجستير

ماجستيربهاء كرار محمد علي الحسيني

ماجستير 

ذكاء /حاسوب

اصطناعي

15.3921581050.39حاسبات

ماجستيربتول عبد سلطان فنجان الشيحان
/ علوم حياة

نبات
14.94411551049.94 علوم الحياة

ماجستيرمحمد هادي دخيل جبر السفاح
/ علوم حياة

نبات
15.431565549.4علوم الحياة

هدى مؤيد عبد الرضا عبيد 

الموسوي
ماجستير

/ علوم حياة

حيوان
20.132151047.13علوم الحياة

ماجستيرضحى قاسم عليوي عوده التميمي
/ علوم حياة

حيوان
15.61415539.61علوم الحياة

نبراس عبد الكريم عبد الكاظم محي 

البوحميد
ماجستير

/ علوم حياة

نبات
14.82515642.8 علوم الحياة

ماجستيروسن تكليف جاسم حمود الغانمي
/ علوم حياة

حيوان
15.2321541046.23علوم الحياة

ماجستيرانعام حميد محسن زبار الغانمي
تقنيات األنتاج 

الحيواني
15.96115435.96علوم الحياة

ماجستيردعاء فايق علي محمد ابو الكشايد
/ علوم حياة

نبات
15.7810115849.78علوم الحياة

عذراء جبار مردان عصفور 

الجشعمي
ماجستير

/ علوم حياة

نبات
15.62115536.62 علوم الحياة

ماجستيرسرى فاضل حسن علوان النصراوي
/ علوم حياة

نبات
15.6642156547.66علوم الحياة

ماجستيرفرح جواد كاظم محمد المسعودي
/ علوم حياة

حيوان
15.7415640.7علوم الحياة

ساره سعد عبد االمير مهدي 

الموسوي
ماجستير

/ علوم حياة

حيوان
20.44211541052.44علوم الحياة

سامي جبار اسماعيل زيدان 

الجدياوي
ماجستير

/ علوم حياة

نبات
15.345828.34 علوم الحياة



ماجستيرمالك عبدهللا عذبي جعفر الحمودي
/ علوم حياة

نبات
15.8641510757.8علوم الحياة

ماجستيرهدى صباح شهاب الدين احمد البيك
/ علوم حياة

حيوان
14.83822.83علوم الحياة

ماجستيراحمدعلي خيرهللا علي الحميداوي

التشريح و 

األنسجة 

البيطرية

27.3658551.3علوم الحياة

ماجستيربشائر علي صكب حسين المسعودي
/ علوم حياة

حيوان
15.814315744.81 علوم الحياة

ماجستيربراء سعد طالب حسون جبور
تقنيات األنتاج 

الحيواني
21.9321565049.93علوم الحياة

محمد ميثم عبد الحي احمد 

الكرنوصي
ماجستير

/ علوم حياة

حيوان
20154847علوم الحياة

ماجستيرقاسم حمادي عبد فاضل المشهداني
/ علوم حياة

حيوان
15.712315035.71علوم الحياة

هدى صاحب عبد الرسول علي 

الخفاجي
ماجستير

/ علوم حياة

حيوان
15.642158545.64 علوم الحياة

ماجستيرمحمد احمد محمد رضا عبادي
تقنيات األنتاج 

النباتي
15.46156446.4علوم الحياة

زينب حيدر عبد الكريم سعيد ال 

وتوت
ماجستير

/ علوم حياة

حيوان
20.2511581054.25علوم الحياة

ماجستيرمحمد طالب بدر عيسى الغزالي
/ علوم حياة

نبات
14.931115101051.93علوم الحياة

ماجستيرحيدر نعيم محمد علي
/ علوم حياة

حيوان
15.314115101055.31علوم الحياة


