
 

-2019االجازات الدراسیة  2020  

 14/11/2019في   7/18/19316اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب االمر الجامعي ذي العدد 
-2019لتدقیق معلومات المتقدمین لإلجازات الدراسیة للعام  17/11/2019بتاریخ  2020 

والدقیق لكل وتمت المصادقة على اسماء المرشحین االصیلین واالحتیاط وفق االختصاص العام 
مرشح وحسب التخصصات المرفوعة والمصادق علیھا من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث 

العلمي. وكما موضح في الجدول ادناه:  

	ت 	االسم الرباعي واللقب
نوع 
	الدراسة

التخصص 
	العام

	التخصص الدقیق 	المرشح 	القناة

1	

	وسام ابراھیم حاجم سلطان الشمري 	دكتوراه 	علوم حاسبات 	ذكاء اصطناعي 	اصیل 	شھداء االرھاب

	نایف محمد حماش خلف الجبوري  	دكتوراه 	علوم حاسبات 	ذكاء اصطناعي 	احتیاط
مرشح سنوات 

	سابقة

2	

	حسن ناجي علي سبع الشمري 	ماجستیر 	علوم حاسبات 	ذكاء اصطناعي 	اصیل 	شھداء االرھاب

	عمر احمد رزوقي ویس 	ماجستیر 	علوم حاسبات 	ذكاء اصطناعي 	احتیاط
مرشح سنوات 

	سابقة

3	
	خمائل محمد فیاض محل الجنابي 	دكتوراه 	كیمیاء 	نانوتكنولوجي 	اصیل

مرشحة سنوات 
	سابقة

	حسام داود عبدهللا خلف الجبوري 	دكتوراه 	كیمیاء 	نانوتكنولوجي 	احتیاط 	العام

4	 	وصال رؤوف یاسین محمد الحیالي 	دكتوراه
طب وجراحة 

	عامة
	نانوتكنولوجي 	اصیل 	العام

5	
	الجبوريزیاد خلف حمدان مھدي  	دكتوراه 	علوم حیاة 	نانوتكنولوجي 	اصیل 	شھداء االرھاب

	استبرق محود مھدي صالح الدوري 	دكتوراه 	علوم حیاة 	نانوتكنولوجي 	احتیاط 	العام

6	
	عبیر علي عبید محمد الجنابي 	ماجستیر 	علوم حیاة 	نانوتكنولوجي 	اصیل 	العام

	اسود حمد ندا منوخ 	ماجستیر 	علوم حیاة 	نانوتكنولوجي 	احتیاط 	العام

7	
	عمار محمد خضیر عیسى الجبوري 	دكتوراه 	القانون 	منازعات التحكیم الدولي 	اصیل 	العام

	مازن عجاج فھد سبع العزاوي 	دكتوراه 	القانون 	منازعات التحكیم الدولي 	احتیاط 	العام

8	 	سمیر عالوي خلف مصلح القیسي 	دكتوراه 	تمریض 	تمریض بالغین 	اصیل 	العام

9	 	محمود خلف العزاوينبأ ثامر  	ماجستیر 	تمریض 	تمریض اطفال 	اصیل 	العام

10	 	ناظر دھام محمود علي الجبوري 	دكتوراه
العلوم 
	السیاسیة

	فكر سیاسي 	اصیل 	العام



11	 	ایھاب محمد امین محمود الدوري 	دكتوراه
علوم االرض 
	التطبیقیة

	ھیدرولوجي 	اصیل 	العام

12	 	زیاد طارق اسماعیل ھالل الشنداح 	دكتوراه 	ھندسة مدني 	ابنیة خضراء 	اصیل 	العام

13	 	سعد سامي فرحان خضیر الجنابي 	دكتوراه
ھندسة 
	میكانیك

	طاقة متجددة عام 	اصیل 	العام

14	 	حسام سامي ذیاب محل الجنابي 	دكتوراه
ھندسة 
	میكانیك

	طاقة متجددة /طاقة شمسیة 	اصیل 	العام

15	 	حمید طھ حمد علي القیسي 	دكتوراه 	اعالم 	اذاعة وتلفزیون 	اصیل 	العام

16	

	نور فنر عبدالباقي جواد الزبیدي 	دكتوراه 	الجغرافیة
نظم المعلومات الجغرافیة 

GIS	
	اصیل 	العام

	اوس علي محمد خلف  	دكتوراه 	الجغرافیة
نظم المعلومات الجغرافیة 

GIS	
	احتیاط 	العام

17	 	عبد القادر غالب ناصر حسنین العزاوي 	دكتوراه 	زراعة 	واالت زراعیةمكننة  	اصیل
مرشح سنوات 

	سابقة

18	 	شذل خلف نومان شاھر 	دكتوراه 	صیدلة 	ادویة جزیئي 	اصیل 	العام

19	 	زیدون جاسم رمیض محمد 	دكتوراه 	طب اسنان
التعویضات االصطناعیة 

	للوجھ والفكین
	اصیل 	العام

20	 	عمر بشیر طھ عمر 	دكتوراه 	طب اسنان 	اشعة الفم والوجھ والفكین 	اصیل 	العام

21	 	كیالن محمود حسین حمود الجبوري 	دكتوراه 	لغة انكلیزیة 	ترجمة 	اصیل 	العام

22	

	زید رعد صابر رشید الصمیدعي 	دكتوراه
ھندسة 
	حاسبات

	ذكاء اصطناعي 	اصیل 	العام

	سوسن ضیاء محمود عیدان المولى 	دكتوراه
ھندسة 
	حاسبات

	ذكاء اصطناعي 	احتیاط 	العام

23	 	مقدام عطیة خلف علي الجبوري 	دكتوراه
طب وجراحة 

	عامة
	اشعة تشخیصیة وتداخلیة 	اصیل 	العام

24	 	غدیر حاتم محمد علي الجادر 	دكتوراه
طب وجراحة 

	عامة
	سموم 	اصیل 	العام

25	
	اسراء عبد ذیاب جزاع العجیلي 	دكتوراه 	علوم الحیاة 	زراعة انسجة 	اصیل 	العام

	انتصار عبدالجبار شمخي حمود العبودي 	دكتوراه 	علوم حیاة 	زراعة انسجة 	احتیاط 	العام

26	 	عالء عبد االلھ عبد القادر 	الدكتوراه 	صیدلة 	تقنیة احیائیة صیدلة 	اصیل 	العام

27	 	زینب عبدالحمید ابراھیم سلمان النیساني 	ماجستیر 	صیدلة 	صیدلة سریریة 	اصیل 	العام



28	
	شریف سامي شریف شھاب  	ماجستیر 	ھندسة مدنیة 	طرق 	اصیل 	العام

	لطیف طالبرائد مخلد  	ماجستیر 	ھندسة مدنیة 	طرق 	احتیاط 	العام

29	 	نوار علي جاسم عبد الرحیم الشالجي 	دكتوراه 	طب بیطري 	امراض وامراض الدواجن 	اصیل 	العام

30	

	احمد فرید ناجي مراد الجبوري 	دكتوراه
علوم مالیة 
	ومصرفیة

	اسواق مالیة ودولیة 	اصیل 	العام

	سعد صبار لطیف جاسم الجنابي 	دكتوراه
علوم مالیة 
	ومصرفیة

	اسواق مالیة ودولیة 	احتیاط 	العام

31	 	ایثار منصورحمید مھدي الكعید 	ماجستیر 	اعالم 	صحافة 	اصیل 	العام

32	 	میسر عواد عبدهللا مطر  	دكتوراه
العلوم 
	الزراعیة

	نانوتكنولوجي 	اصیل 	العام

33	 	سعد مولود صعب حسن التكریتي 	دكتوراه 	ھندسة مدنیة 	المائیةالموارد  	اصیل 	العام

34	

	حكمت خلف حسین دخیل الجبوري 	دكتوراه 	لغة انكلیزیة 	ادب انكلیزي 	اصیل
مرشح سنوات 

	سابقة

	عالء احمد عبدهللا حسین الجمیلي 	دكتوراه 	لغة انكلیزیة 	ادب انكلیزي 	احتیاط
مرشح سنوات 

	سابقة

35	

	میسون انور عبدهللا خضیر االلوسي 	دكتوراه
ھندسة 
	كیمیاوي

Membrance	
Separation	

	اصیل 	العام

	حمد خضیر محمد خالد الجبوري 	دكتوراه
ھندسة 
	كیمیاوي

Membrance	
Separation	

	احتیاط 	العام

36	

	قائد خلف حمزة محمد الجبوري 	ماجستیر 	محاسبة 	اعداد موازنات 	اصیل
مرشح سنوات 

	سابقة

	وسام جمال علي محمد العضیماوي 	ماجستیر 	محاسبة 	موازناتاعداد  	احتیاط
مرشح سنوات 

	سابقة

37	
	علي یاسین علي عیسى الجبوري 	الدكتوراه 	ھندسة كھرباء 	اتصاالت ضوئیة 	اصیل 	العام

	ندى ناصح توفیق سلمان السنبل 	الدكتوراه 	ھندسة كھرباء 	اتصاالت ضوئیة 	احتیاط 	العام

38	
	رعد محمد ندا حماد الجنابي 	دكتوراه 	اقتصاد 	اقتصادیات المعرفة 	اصیل 	العام

	احمد راشد عجرش عفن المعیني 	دكتوراه 	اقتصاد 	اقتصادیات المعرفة 	احتیاط 	العام

39	 	حمید علي محمد غثوان الجبوري 	دكتوراه 	ھندسة كھرباء 	سیطرة 	اصیل 	العام

40	
	الجمیلي جبارةحاضر صباح شعیر  	دكتوراه 	إدارة اعمال 	نظم ادارة بیئیة 	اصیل 	العام

	الجبوري احمد خضیر احمد علي 	دكتوراه 	إدارة اعمال 	نظم إداریة بیئیة 	احتیاط 	العام



 

 1- :وذلك لعدم مطابقة االختصاصاسمائھم في ادناه  المدرجةالمتقدمین  استبعادتم    

	

2- تم استبعاد المرشح (مقداد حامد رجب) من اختصاص (ھندسة میكانیك / طاقة متجددة عام)  
.في الماجستیر الختالف تخصصھ  

3- تم استبعاد مرشحي كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة لدراسة الماجستیر كون المتقدمین  
 توجیھات معالي الوزیرلاستناداً شرط المعدل  حیث الغي االستثناء من %65معدالتھم تقل عن 

والمبلغة الینا عن طریق مدیر قسم الدراسات خارج العراق في دائرة  ٢١/١١/٢٠١٩بتاریخ 
البعثات والعالقات الثقافیة عن طریق الھاتف.  

41	
	سعد علوان محیمید معروف الجبوري 	دكتوراه 	محاسبة 	اعداد موازنات 	اصیل

ذوي شھداء 
	االرھاب

	زیاد مشحن عبدهللا سعود الجبوري 	دكتوراه 	محاسبة 	اعداد موازنات 	احتیاط 	العام

42	
	عدنان فیحان محمود خضر الدوري 	دكتوراه 	لغة انكلیزیة 	علم اللغة/ اللسانیات 	اصیل

ذوي شھداء 
	االرھاب

	عبد خلف صالح حلو الجبوري 	دكتوراه 	لغة انكلیزیة 	علم اللغة/ اللسانیات 	احتیاط 	العام

43	
	شادیة مجید نوري صالح الجباري 	دكتوراه 	ریاضیات 	نظریات القیاس 	اصیل

مرشحة سنوات 
	سابقة

	الجبورينھاد شریف خلف سالم  	دكتوراه 	ریاضیات 	نظریات القیاس 	احتیاط 	العام

44	
	محمد احمد ذیاب عالوي الجمیلي 	دكتوراه 	محاسبة 	معاییر التقاریر المالیة الدولیة 	اصیل

ضحایا ذوي 
	النظام البائد

	باسم رشید علي احمد الخزرجي  	دكتوراه 	محاسبة 	معاییر التقاریر المالیة الدولیة 	احتیاط 	العام

45	 	مروة ولید شاكر عبدهللا الدوري 	ماجستیر 	طب اسنان 	طب وجراحة الفم واالسنان 	اصیل 	العام

46	
	قاسم حمادي محمود علوان السامرائي 	دكتوراه 	فیزیاء 	نانوتكنولوجي 	اصیل

مرشح سنوات 
	سابقة

	سیف عامر مھدي محمد الجنابي 	دكتوراه 	فیزیاء 	نانوتكنولوجي 	احتیاط 	العام

ت االسم   

1 فتح هللا جاسم مصطفى علي الجبوري   

2 محمد فخري محمد حسین العبیدي   



4- في  23265حسب توجیھ الوزارة بكتابھم المرقم  تم اعطاء اولویة اولى لذوي الشھداء 
واولویة ثانیة لمرشحي السنوات السابقة وحسب توجیھات الوزارة بكتبھم  ،12/9/9201

.26/6/2019في 16236و 16/9/2019في  23596المرقمة  	

5- لم یتم التقدیم على االختصاصین التالیین والمطلوبین من قبل كلیة الطب (امراض الدم،  
التغذیة).  

على  لمفاضلة بالنسبة للمتقدمینتمت المفاضلة على اساس مجموع الدرجات في استمارة ا	-6
.قناة القبول العام  

7- على ما ورد أعاله وعلى نشره مع جدول المتقدمین على  مصادقة السید رئیس الجامعة تمت 
، وتكون فترة االعتراضات لمدة ثالثة ایام من تاریخ النشر.موقع الجامعة  

8- اصدار امر جامعي بالمرشحین بعد انتھاء فترة االعتراضات لیتم التقدیم على موقع الوزارة  
من قبل المرشحین واكمال متطلبات التقدیم من قبلھم.  

9- -2020حصلت موافقة الوزارة على خطة االجازات الدراسیة لعام   وسنبدأ العمل بھا  2021
بدءا من األسبوع المقبل بإذن هللا.  

 

تمنیاتنا للجمیع بالتوفیقمع   

 

قسم البعثات والعالقات الثقافیة  


