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 احياء مجهريةماجستير / 

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 مكملة أسٌل جمال علً عبد الحمدانً 1

 ناجحة دعاء احمد عبد الكرٌم عٌسى االٌادي 2

 ناجحة صبا فائق علً هٌالن الحدٌثً 3

 مكمل طاهر عطا صالح عبدهللا الركابً 4

 مكملة منى هالل شبٌب جعاطة الجبوري 5

 مكملة عبداللطٌف صالح نجم العبٌدينور  6

 مكملة نور محمود حدٌس جاسم الجمٌلً 7

 مكمل نورس طالب محمود عباس العزاوي 8

 مكملة هٌلٌن صباح صدٌم صالح الدوري 9
 

 وراثة -فرع الحيوانماجستير/ 

النتٌجة  اسم الطالب ت
 النهائٌة

 ناجحة شٌرٌن عبدالرزاق طه 1

 مكملة غفران مظهر خلف 2
 

 انسجة -ماجستير/ فرع حيوان

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 ناجحة اتٌن عامر حمٌد منصور العزاوي 1

 مكملة مروة عادل حمٌد جمٌل الصمٌدعً 2
 

 طفيليات–حيوان فرع الماجستير /

النتٌجة  اسم الطالب ت
 النهائٌة

 مكملة رٌهام فراس فارس 1

 ناجح عمر جمٌل ابراهٌم 2

 مكمل مجٌد رشٌدمروان  3

 ناجحة هدى منٌر احمد 4
 ج

 فسلجة حيوان -فرع الحيوان\ماجستير 

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 ناجح بالل سعد مطلك مجٌد الزبٌدي 1

 ناجحة صفا شهاب احمد حسٌن السامرائً 2

 ناجح مهند عماد مجٌد طه الدوري 3

 ناجحة نمارق عطا هللا محٌمٌد صالح الربٌعً 4
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 م.د. هديل عبدالهادي عمير 
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 حشرات–حيوان فرع الماجستير/

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 ناجح زٌد مجٌد حامد 1

 ناجحة ودٌان علوان خلف 2
 

 بايولوجي جزيئي -نبات فرع ال \ماجستير 

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 مكملة رغدة جمال محمد سمٌر الجنابً 1

 مكمل سعد قٌس جارو مصلح العبٌدي 2

 ناجح ٌاس خضٌر عباس الدوريمهٌمن  3
 

 بيئة -نباتفرع الماجستير /

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 مكمل عمر محمد سعٌد 1

 ناجح عبدالباري ٌونس حسٌن 2

 مكملة سراب رؤوف داوود 3

 مكمل علً ٌونس علوان 4

 ناجح محمد رائد زاهد 5

 ناجح براء ماجد خلٌف 6

 

 فطريات -نباتفرع الماجستير /

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 مكملة بان بدران عدنان 1

 مكملة رند سلوان نعمان 2

 مكملة لٌنه قاسم محمد 3

 

 تشريح وتصنيف -نباتفرع الماجستير/

 النتٌجة النهائٌة اسم الطالب ت

 مكمل ثائر ٌعقوب عواد 1

 مكملة هالة عامر عبدالجبار 2

 

 

 


