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الطبالخاصة النفقةدكتوراهطبية مجهرية احياءحمود ناجي اكرم ريم103

الطب2003 قبل شهداءدكتوراهطبية مجهرية احياءهادي نعمه خليل يحيى104

الطبمتضررين تعويضدكتوراهطبية مجهرية احياءعلي عباس محمد رحمه105

الطبالخاصة النفقةعالي دبلومااليكو طبموسى مجيد حميد رضوان106

الطبالخاصة النفقةعالي دبلومااليكو طبحمود عسكر فاضل االء107

الطبالعام القبولماجستيروالسموم االدويةمحمد منصور عامر نزار108

الطبالعام القبولماجستيروالسموم االدويةمعيلف شعالن هادي رسل109

الطبالخاصة النفقةماجستيروالسموم االدويةمهدي صالح صاحب سمر110

الطبالخاصة النفقةماجستيروالسموم االدويةجاسم مهدي عماد علي111

الطبمتضررين تعويضماجستيروالسموم االدويةكاظم ادريس عامر احمد112

الطبالعام القبولعالي دبلوماالسرة طبساجت تركي فوزي ايمان113

الطبالعام القبولعالي دبلوماالسرة طبحسن محمد حيدر فاطمه114

الطبالخاصة النفقةعالي دبلوماالسرة طب علي الحسين عبد علي نور115

الطبالخاصة النفقةعالي دبلوماالسرة طبهاشم حسن باقر زهراء116

الطبالعام القبولماجستيرسريرية حياتية كيمياءحبيب الستار عبد حامد مريم117

الطبالعام القبولماجستيرسريرية حياتية كيمياءعباس كاظم مسلم عقيل118

الطبالخاصة النفقةماجستيرسريرية حياتية كيمياءالواحد عبد عباس الكريم عبد119

الطبالخاصة النفقةماجستيرسريرية حياتية كيمياءحرجان غفوري كامل وسام120

الطبالعام القبولدكتوراهسريرية حياتية كيمياءعزيز عبيس دنبوس احمد121

الطبالعام القبولدكتوراهسريرية حياتية كيمياء سعيد مزاحم فخري اسامة122

الطبالخاصة النفقةدكتوراهسريرية حياتية كيمياء عوده حمزه فيصل الهام123

الطبالخاصة النفقةدكتوراهسريرية حياتية كيمياءحمزه سلمان وهاب رويده124

المعلومات تكنولوجياالعام القبولماجستيربرمجياتشعير لعيبي كريم زهراء125

المعلومات تكنولوجياالعام القبولماجستيربرمجياتحسن عيسى جبار منتظر126

المعلومات تكنولوجياالخاصة النفقةماجستيربرمجياتحسين شامان حسين طيبه127

المعلومات تكنولوجياالخاصة النفقةماجستيربرمجياترحيم باقر عالء امين128

المعلومات تكنولوجيا2003 قبل شهداءماجستيربرمجيات كاظم الحمزه عبد سعد رسل129

المعلومات تكنولوجيامتضررين تعويضماجستيربرمجياتخضير ياسين حازم هللا عبد130

المعلومات تكنولوجياالعام القبولدكتوراهبرمجياتحسن جواد عدنان زينب131



المعلومات تكنولوجياالعام القبولدكتوراهبرمجياتشواله جاسم حمزه زينب132

المعلومات تكنولوجياالخاصة النفقةدكتوراهبرمجياتحيدر اسماعيل صالح محمد جاسم133

المعلومات تكنولوجياالعام القبولماجستيرالمعلومات شبكاتمنصور جاسم حيدر فاطمه134

المعلومات تكنولوجياالعام القبولماجستيرالمعلومات شبكاتعلي حنون سالم ميساء135

المعلومات تكنولوجياالخاصة النفقةماجستيرالمعلومات شبكاتجوده مهدي حيدر ليث136

المعلومات تكنولوجياالخاصة النفقةماجستيرالمعلومات شبكاتالحسين عبد غني احمد امير137

المعلومات تكنولوجياالعام القبولدكتوراهالمعلومات شبكات كاظم صاحب محمد احمد138

المعلومات تكنولوجياالعام القبولدكتوراهالمعلومات شبكاتعبيد محمد عباس ناصر رفل139
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البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالحاسوب علومعبيس حمزه محمد مها294

البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالحاسوب علوممحمود حمدي سعيد رنا295

البنات علوم2003 قبل شهداءماجستيرالحاسوب علوماحمد جاسم احمد شيماء296

البنات علومالعام القبولماجستيرالكيمياء علومنجد يوسف قيس االم297

البنات علومالعام القبولماجستيرالكيمياء علوممحمد طالب مكي عاتكه298

البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالكيمياء علوم الحمزه عبد محمد اماليد299

البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالكيمياء علومويس فاضل عباس ريام300

البنات علومالعام القبولماجستيرالحياة علومجاسم عطيه رسول زهراء301

البنات علومالعام القبولماجستيرالحياة علومشاكر حسين سعد نور302

البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالحياة علومهللا عبد سهيل كاظم نهروان303

البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالحياة علومالكاظم عبد كامل احمد فاطمه304

البنات علومالعام القبولماجستيرالليزر فيزياءعبيد حسن محمد غفران305

البنات علومالعام القبولماجستيرالليزر فيزياءمحمد حسين ناصر عذراء306

البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالليزر فيزياءسعيد عون عبد صبيح نور307



البنات علومالخاصة النفقةماجستيرالليزر فيزياءراضي االمير عبد محمد فاطمه308

البنات علومالعام القبولدكتوراهالليزر فيزياءكاظم هادي مرزه منال309

التمريضالعام القبولماجستيرالتمريض في علومعلي حسين حامد امنه310

التمريضالعام القبولماجستيرالتمريض في علومهللا عبد عبد حسين فاطمه311

التمريضالخاصة النفقةماجستيرالتمريض في علومعبيس خليل محمد اسالم312

التمريضالخاصة النفقةماجستيرالتمريض في علومعمران محمد عامر زينب313

التمريض2003 قبل شهداءماجستيرالتمريض في علومعلي صاحب عمران براء314

التمريضمتضررين تعويضماجستيرالتمريض في علومسلمان صاحب رزاق كرار315

التمريضالعام القبولدكتوراهالتمريض في علومعيدان جاسم فخري سحر316

التمريضالعام القبولدكتوراهالتمريض في علومثامر كاظم محمد سحر317

التمريضالخاصة النفقةدكتوراهالتمريض في علومجويد احمد جاسم زهور318

التمريضالخاصة النفقةدكتوراهالتمريض في علومعمر رمضان اسماعيل محمد319

التمريضالطبية المالكات دعمدكتوراهالتمريض في علومعلوي حسن الحكيم عبد سميه320

التمريضالطبية المالكات دعمدكتوراهالتمريض في علومعلوي منصور كريم حاتم321

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالعام القبولماجستيررياضية تربيةحمزه حميد نهاد الحميد عبد322

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالعام القبولماجستيررياضية تربيةحسون كاظم شهيد نبراس323

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالخاصة النفقةماجستيررياضية تربيةسعيد مهدي بهجت باقر324

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالخاصة النفقةماجستيررياضية تربية خضير عايد صالح كاظم325

الرياضة وعلوم البدنية التربيةمتضررين تعويضماجستيررياضية تربيةكاظم عرار حسين محمد326

الرياضة وعلوم البدنية التربية2003 قبل شهداءماجستيررياضية تربيةجوده هضم عباس امجد327

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالعام القبولدكتوراهرياضية تربيةموسى حسن فالح علي328

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالعام القبولدكتوراهرياضية تربيةجاسم علي عباس فاطمه329

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالخاصة النفقةدكتوراهرياضية تربيةشبيب حمادي ناظم سلوان330

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالخاصة النفقةدكتوراهرياضية تربيةحسين فتحي محمود رياض331

الرياضة وعلوم البدنية التربيةمتضررين تعويضدكتوراهرياضية تربيةنصار عبد جبار االء332

الرياضة وعلوم البدنية التربيةاالعاقة ذويدكتوراهرياضية تربيةجابر عاجل جابر حسن333

المواد هندسةالعام القبولماجستيرالمعادن هندسةكاظم عوده عباس زهراء334

المواد هندسةالعام القبولماجستيرالمعادن هندسةصالح هادي احسان االم335

المواد هندسةالعام القبولدكتوراهالمعادن هندسةكاظم طالب مشتاق حنين336

المواد هندسةالعام القبولدكتوراهالمعادن هندسةعبود علي ياسين نريمان337

المواد هندسةالعام القبولماجستيرالبوليمر هندسةراجي مهدي مهند مينا338

المواد هندسةالعام القبولماجستيرالبوليمر هندسةحسين ابراهيم سليم ايه339

المواد هندسةالخاصة النفقةماجستيرالبوليمر هندسهكريم شوكت مكي زهراء340

المواد هندسةالخاصة النفقةماجستيرالبوليمر هندسةصالح شريف فاضل ايه341

المواد هندسةالعام القبولدكتوراهالبوليمر هندسهجواد جبار مرتضى342
















