
 2222-2222للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي درجات االمتحان التنافسي 

 / الدكتوراه علوم الحياة -

 الدرجة االسم ت

 44 اسراء رسول حسين عباس 1

 47 انسجام يعقوب كاظم منصور 2

 36.5 ايمان عدنان مزهر يعقوب 3

 55 ايمان محسن كاظم ابراهيم 4

 35 جاسم  باسم  محمد عبد اللطيف 5

 32 حلى احمد داود علكي 6

 37 رقية احمد عباس حميد 7

 46 رنا صالح مهدي حسين 8

 29 زينب عامر فاضل داود 9

 69 عبدالوهاب عبد الرزاق جبارة مكي 11

 50 عمر شعالن يوسف أحمد 12

 51.5 فاروق أحمد علي جاسم 13

 32 محمد غسان اديب جواد 14

 26 مصطاف جبوريمصطفى عبد الكريم  15

 46 مها ياسين محمد مهدي 16

 غ نور  طارق عبد خميس 17

 32 نور سالم لطيف جاسم 18

 63 نور صبري ناصر ابراهيم 19

 38 هناء محمد  عبد حسن 20

 

 

 

 

 



 

 / الدبلوم العالي علوم الحياة  -

 الدرجة االسم ت

 24 احمد  هوار  محمود محمد 1

 19 اراز قاسم  جاسم محمد 2

 19 ايات عناد غيدان خليفة 3

 26 ايات محمد صادق باقر 4

 29 حمديه محمد جاسم محمد 5

 31 حيدر   نصير صالح حسين 6

 29 حيدر خليل خلف علي 7

 50 زيد عبدالعزيز احمد محمد 8

 34 سامر شكيب كاظم عبد علي 9

 27 ضحى ياسر عبدالجبار عبدالله 10

هيمابراعائشة عبد السالم عبد المنعم  11  26 

 40 عبدالرحمن صبحي علي حسين 12

 27 علي  رياض حكمت  عبدالكريم 31

 15 علي محمد حمزه سعيد 14

 39 فراس جبار سمير فرج 15

 49 كوثر محسن جبر عودة 16

 22 ماهر  محمد ابراهيم  احمد 17

 61 محمد جبار حواس عبدالله 18

 22 محمد فيصل اسماعيل علي 19

محمد محمود محي جاسم 20  41 

 38 مروان  شهاب  احمد صالح 21

 41 هناء عباس يونس صالح 22

 

 

 



 / الماجستير علوم الحياة  -

 االسم ت
 الدرجة

 

 33 االء  شاكر صابر هادي 1

 43 ابتهال زيد عمران حمد 2

 47.5 اسارى محمود خميس محمود 3

 44 استبرق عبدالجليل مالك حسين 4

حسناسراء جاسم محمد  5  41.5 

 45 أسماء  علي  محمد  فاضل 6

 76 ايمان جمعة ذياب حسن 7

 34 براء طه كاظم ابراهيم 8

 48.5 بالل سلمان محمد غيدان 9

 47 بيار علي حسين مراد 10

 33.5 حنين  علي  عباس  علي 11

 غ حيدر هادي مهدي عباس 12

 33 خالد وليد عبدالكريم سخته 13

احمد خليفه محمود خليفه 14  23.5 

 42.5 دره مزهر  ضاري رزوقي 15

 غ دعاء صباح علي اسماعيل 16

 30.5 رغدة شاكر محمود عباس 17

 غ رنا علي حسون رزوقي 18

 36 رند احمد داود سلمان 19

 53.5 رؤى علي نوري مغير 20

 56 زهراء ضياء صكبان عبدالوهاب 21

 38 زينب سالم خيون فعل 22

عبعوب زيدانزينب قاسم  23  18 

 55 زينب محمد طه ياسين 24

 غ سارة ابراهيم خلف عبد 25



 40 ساره حارث فؤاد حمود 26

 52 ساره محمود عبدالله أحمد 27

 غ سالم مالك زيدان خليل 28

 52 سحر حسين رشيد سمين 29

 60.5 سراب محمد مهدي سعيد 30

 46.5 سرى  يونس  خليل جليل 31

سعيد جاسمسعيد  قاسم   32  34 

 73.5 سالم مسير جمعة حمد 33

 47 شهد علي  صالح يوسف 34

 31 صفا مجبل يونس حميد 35

 19 عائشه حسين سليم كريم 36

 24 عباس قاسم محمد عليوي 37

 38.5 عبدالحكيم كامل عبود حسين 38

 48.5 علي سلمان حسين محمد 39

 47 علياء سهيل احمد حسن 40

 غ ايدام فالح عزيز عبد 41

 64 فنن فيصل محمود ياسين 4

 31 فهد   شاكر  جاسم  عجيل 43

 13 محمد ارحيم محمد حسن 44

 39.5 محمد عبد الرزاق هاشم كريم 45

 30.5 مريم خميس ضاري تايه 46

 غ مريم عبد حسن اسماعيل 47

 37 مالك جاسم محمد حمزه 48

 غ ميس عيسى عواد حسن 49

صالحميس فالح حميد  50  39.5 

 50.5 نبراس مجيد رشيد مجيد 51

 48.5 نجاح عبدالرضا عبدالقادر محمود 52

 37.5 ندى عادل محمد حسن 53



 39 نور حمد مطلك عباس 54

 36.5 هبة ابراهيم خضير خلف 55

 62 هبه سعد نجم عبد الوهاب 56

 38 هدير يحيى خلف عباس 57

 53 ورود محمد عبد الله ابراهيم 58

 

 


