
 جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

للعام الدراسً  ) الحٌوان( لمتقدمٌن للدراسات العلٌا الماجستٌرل درجات االمتحان التنافسً

4102/4102 

 درجة االمتحان التنافسً القناة األختصاص األسم الرباعً واللقب ت

 01 العامة الحٌوان  رســـــل نجـــم عبـدهللا منصور المشهدانً  0

 01 العامة الحٌوان غدٌـــر فرحـــان منصــور لفته المسعودي  4

 21 العامة الحٌوان انعـــام خلٌــل ابراهٌم خضـٌرالصرٌــونً 0

 01 العامة الحٌوان  مهنــــد نعمـــان نــاصر حسٌــن المجمعً  2

 01 العامة الحٌوان دعـــــــاء فــــؤاد جـــاسم عباس السبعاوي  2

 01 العامة الحٌوان  هنــــــد احمـــد اكــــوك حكمـــان العزاوي 6

 20 العامة الحٌوان اٌنــــاس سعـــد صبٌـــح ابــراهٌم الكٌالنً 1

 01 العامة الحٌوان  اســــراء داود فـــرحـــان احمـــد الردٌنــً 1

 02 العامة الحٌوان زهـــــور عدنـــــان محمــود حسـن الفضل 9

 20 العامة الحٌوان نــــــور جـــــاسم محمـــد نـعمــة الشمــري 01

 42 العامة الحٌوان  دعــــــــاء عـــلً عــبــد محمد الطـــائــــً 00

 09 العامة الحٌوان اشــــواق مثنـــى وهٌـــب سمٌــط الدلٌـــمً 04

 40 العامة الحٌوان  اشواق عبدالرزاق ٌوسف ٌعقوب الخزرجً 00

 40 النفقة الخاصة الحٌوان فـــــاضل حسٌـــن عبــــد كـــاظم الـعتـبـــً 02

 00 النفقة الخاصة الحٌوان  عمـــر شعــالن ٌــوسف احمــــد السعــــدي 02

 00 النفقة الخاصة الحٌوان ســـــارة حـــامد عدنـــــان علـــً التـمٌـمً  06

  01 النفقة الخاصة الحٌوان محمــد بـــرٌســم دهـــام التمٌـمًحسٌــــن  01

 02 النفقة الخاصة الحٌوان  اســـراء جــاســم محمــد حســن البٌــــاتـً 01

 40 النفقة الخاصة الحٌوان بــــــاسـم محمد عبداللطٌف جاسم الحسٌنً 09

 20 النفقة الخاصة الحٌوان  ســـارة سعـــد عبــــدهللا حسن البــوسلطان 41

 42 النفقة الخاصة الحٌوان شهــد عبــدالجبـــار محمد فــدعم العبٌــدي 40

 40 النفقة الخاصة الحٌوان  قطــرالنـــدى احمد خــــلف محمد الزبٌدي 44

 01 النفقة الخاصة الحٌوان سهـــى نـــجـم عبــــدهللا حســـن التمٌـــمً 40

 01 النفقة الخاصة الحٌوان عـــــالء حسٌـــن علـوان الصـالحًاروى  42

 04 النفقة الخاصة الحٌوان  االء سهـــام عـــبدالرزاق زٌــنل الصالحً 42

 ــــ ذوي شهداء اإلرهاب الحٌوان قحطــــان هـــادي حمٌـــد محمد الجــواري 46

 40 ذوي شهداء اإلرهاب الحٌوان  امــــل محمـود عـــلـــوان حمـــد الســـعدي 41

 46 ذوي شهداء اإلرهاب الحٌوان محمــــد علــً حسٌـــن عبـــدهللا العــزاوي 41
 

 

 

 



 جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

للعام  )األحٌاء المجهرٌة ( لمتقدمٌن للدراسات العلٌا الماجستٌرل درجات االمتحان التنافسً

 4102/4102الدراسً 

 درجة االمتحان التنافسً القناة األختصاص األسم الرباعً واللقب ت

 55 العامة األحٌاء المجهرٌة  مالك فاضـــــل مهـــــدي احمــد الدلٌمــــــــــً  1

 44 العامة األحٌاء المجهرٌة  شـــــهد شـــــاكر محمود شــــاكر الشـــــــٌخلً 2

 22 العامة األحٌاء المجهرٌة  فرحــان الدلٌمــــــًعلــــــً عبــــاس عبـــــود  3

 43 العامة األحٌاء المجهرٌة  بــــان شــــبٌب محســــن مصلــــح الخفاجـــــً 4

 24 العامة األحٌاء المجهرٌة  وســــن عبداللطٌف مجٌـــــد خـمٌس العـــزاوي 5

 56 العامة األحٌاء المجهرٌة  زٌنب ماجد محمد صالح محمد علً الباجالانً 6

 65 العامة األحٌاء المجهرٌة  فاتـــن صـــالح مهـــدي عبد اللطٌف اآلشــــجً 2

 42 العامة األحٌاء المجهرٌة  نجــوى ابراهٌـــــم مصطاف منصـور النعٌمــً 8

 48 العامة األحٌاء المجهرٌة  قتٌبـــة ذٌــــاب ابراهٌــــم شــــهاب العلوانـــــً 4

 34 العامة األحٌاء المجهرٌة  ســــــــــرى محمــد مجٌـــد عباس الفضلـــــــً  15

 46 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  اٌمــان عامــر اســماعٌل خــــلٌل المجمعـــــــً 11

 36 الخاصةالنفقة  األحٌاء المجهرٌة  مروه خالــــــــد فٌاض قدوري الخزرجــــــــــً 12

 28 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  احــــالم ابراهٌـــــــم جــــلٌل احمد الزبٌــــــدي 13

 41 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  ســـــٌف خــــوام محــــمد محمــــود العــــــزي  14

 45 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  ســـــــاره ثامـــــــر محمد حمـــــــد الحمدانـــً  15

 56 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  فاطمـــــة ٌوســـــــف ماطـــر عوٌــد الدلٌمــــً 16

 54 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  رقٌـــــــة عبدالحســــن عباس محمـــــد العبٌدي 12

 ـــــ النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  الخشالــــــــًســـــــعد داود ســــــلمان علـــــً  18

 51 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  رقٌـــــــة اٌــــــاد عباس ابراهٌــــــــم كرٌـــــط 14

 53 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  زٌنــــــــة كرٌــــــــم جبــــار خلف المســعودي 25

 34 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  دهـــــــــام حمــــادي سمٌر رجٌبـــــًاحمــــــد  21

 56 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  اسمـــــــاء احمــــــــد جٌـــــاد عباس القٌســـــً 22

 44 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  وســــــام محســــــن مصلـــح كرٌــط التمٌمـــً 23

 45 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  نور منعـــــــــم فاضـــــــــل مصلـــح الشــمري 24

 41 النفقة الخاصة األحٌاء المجهرٌة  حســــــام احــــــمد داٌــــــح حســـن النعٌمـــــً  25

 55 الخاصةالنفقة  األحٌاء المجهرٌة  امانــــــً رشـــــٌد مصطفــى حمودي العبٌــدي 26

 42 ذوي شهداء اإلرهاب األحٌاء المجهرٌة  ناصـــــر ٌاســــــٌن خضٌــــر علــو البٌاتــــــً 22

 36 ذوي شهداء اإلرهاب األحٌاء المجهرٌة  هنــــــاء محمــــــد عبـــــد حســــن المكدمـــــً 28

 52 ذوي شهداء اإلرهاب األحٌاء المجهرٌة  مـــــالح نــــورالدٌن عٌســى موســى الفٌـــاض 24

 ـــــ ذوي شهداء اإلرهاب األحٌاء المجهرٌة  رغـــــــــد قٌس حســــــن فاضــــل المفرجــــً  35

 22 ذوي شهداء اإلرهاب األحٌاء المجهرٌة هنــــــد شـــــمران امانـــــه عبــد الشمامطـــــً 31

 

 

 

 

 



 جامعة دٌالى

 التربٌة للعلوم الصرفةكلٌة 

للعام الدراسً  )النبات ( لمتقدمٌن للدراسات العلٌا الماجستٌردرجات االمتحان التنافسً ل
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 درجة االمتحان التنافسً القناة األختصاص األسم الرباعً واللقب ت

 24 العامة النبات اسماء قحطان كاظم حسون الزٌدي 0

 62 العامة النبات علً مطشر مرزه حسن الشمري 4

 69 العامة النبات بتول محمد علوان دهموج الحاتمً 0

 12 العامة النبات والء محمود شاكر رشٌد الجبوري 2

 24 العامة النبات هدٌل فرحان منصور لفته المسعودي 2

 06 العامة النبات سرى فالح مهدي حسٌن العزاوي 6

 00 العامة النبات عمار محمود خالد ٌونس الحامدي 1

 20 العامة النبات شموع محمد خلٌل ابراهٌم السعدي 1

 ـــــ العامة النبات هبه ثامر هادي حسٌن محمد التمٌمً 9

 29 العامة النبات غفران زاهد جمٌل خلف المكدمً  01

 00 العامة النبات هبة جاسم محمد قاسم كردالً  00

 29 العامة النبات سلوى علً ابراهٌم علٌوي الزٌدي  04

 12 العامة النبات لقاء نزار عبدالحسن علوان المجمعً  00

 04 العامة النبات صفا حسن شكر محمود الكرخً  02

 20 العامة النبات ابتهال زٌد عمران حمد العبٌدي  02

 21 العامة النبات دعاء حافظ علً خمٌس الماشً  06

 62 العامة النبات علٌاء محمود عبد هللا احمد العزي   01

 00 النفقة الخاصة النبات باسم عدنان كاظم خلٌل الكرخً 01

 20 النفقة الخاصة النبات ازهار عامر غلٌم خلٌل الزهٌري 09

 14 النفقة الخاصة النبات عدي صالح مهدي عبدالمحسن 41

 20 النفقة الخاصة النبات امجد شاكر حمود احمد الباوي 40

 42 النفقة الخاصة النبات الشمرينادٌة هادي كاظم مهدي  44

 20 النفقة الخاصة النبات ساجد حامد عٌسى احمد المهداوي 40

 21 النفقة الخاصة النبات ساره مطشر حاتم علوان المهداوي 42

 41 النفقة الخاصة النبات فوزي عبد لفته سالم الحسٌنً 42

 21 النفقة الخاصة النبات اٌمان قاسم هاشم محمود اغوانً 46

 ـــــ النفقة الخاصة النبات مصطفى مطشر حاتم علوان المهداوي 41

 21 النفقة الخاصة النبات سعد علً حسٌن سبع العكابً 41
 22 ذوي شهداء اإلرهاب النبات مٌرفت عدنان عبدالرحمن حسٌن الكرخً 24
 06 ذوي شهداء اإلرهاب النبات فلاير خلٌفة سلمان كاظم العتبً 35
 02 ذوي شهداء اإلرهاب النبات عال رباح محمود ابراهٌم القره غلً  31
 01 ذوي شهداء اإلرهاب النبات رغده فخري محمد محمود المعموري 32

 

 


