
 

 2019 – 2018للعام الدراسي قسم علوم الحياة  - لعلياا المتحان التنافسي لطلبة الدراساتدرجات ا

 ( طلبة الدكتوراه) 

 100الدرجة  الفرع نوع الدراسة القسم االسم ت
 55 عام دكتوراه علوم الحياة ابراهيم محمد سعيد 1

 25.83 عام دكتوراه علوم الحياة احمد ابراهيم عبداهلل 2

 36.66 عام دكتوراه علوم الحياة احمد خليل خضير 3

 52.5 عام دكتوراه علوم الحياة احمد عيدان حمد 4

 54.58 عام دكتوراه علوم الحياة احمد مهلي عبد حسن 5

 54.16 عام دكتوراه علوم الحياة استبرق محمود مهدي 6

 42.08 عام دكتوراه علوم الحياة اسراء سلمان دلس 7

 52.91 عام دكتوراه علوم الحياة اسين حسين عسكر 8

 45.8 عام دكتوراه علوم الحياة اكثم حميد جاسم 9

 46.6 عام دكتوراه علوم الحياة ناس عبيد حماديا 10

 42.5 عام دكتوراه علوم الحياة انعام عناد جبوري 11

 33.33 عام دكتوراه علوم الحياة خنساء باسم فاضل 12

 45.83 عام دكتوراه علوم الحياة داليا سداد هاشم 13

 60.41 عام دكتوراه علوم الحياة دنيا كمال سالم 14

 60.83 عام دكتوراه علوم الحياة رغد زياد سليمان 15

 57.08 عام دكتوراه علوم الحياة ريم سعود عبد عزيز 16

 43.75 عام دكتوراه علوم الحياة خليل محمدزينب  17

 60.83 عام دكتوراه علوم الحياة سارة رياض علي 18

 43.33 عام دكتوراه علوم الحياة ساري عبيد خليفة 19

 50.83 عام دكتوراه علوم الحياة سلمى زهيرعبداهلل 20

 44.58 عام دكتوراه علوم الحياة سندس محمد طيفور 21

 غياب عام دكتوراه علوم الحياة سنور دلشاد علي 22

 52.5 عام دكتوراه علوم الحياة شهد طارق حمد 23

 60.83 عام دكتوراه علوم الحياة شهد معاذ توفيق 24

 46.25 عام دكتوراه علوم الحياة شيماء طارق محمود 25

 60 عام دكتوراه علوم الحياة شيماء عبد محمد 26

 52.08 عام دكتوراه علوم الحياة ضحى صالح نوري 27

 55.41 عام دكتوراه علوم الحياة ضياء صالح مهدي 28

 غياب عام دكتوراه علوم الحياة عبداهلل صبحي عواد 29

 45.83 عام دكتوراه علوم الحياة عالء يونس مهدي 30



 31.66 عام دكتوراه علوم الحياة علياء صالح جواد 31

 28.75 عام دكتوراه علوم الحياة عمر ناجي علي 32

 44.16 عام دكتوراه علوم الحياة عميدة علي عطية 33

 58.75 عام دكتوراه علوم الحياة فوزية محمود عواد 34

 51.66 عام دكتوراه علوم الحياة ليث عبدالكريم جاسم 35

 53.75 عام دكتوراه علوم الحياة محمد خطاب عمر 36

 47.5 عام دكتوراه علوم الحياة محمد سامي فرحان 37

 40.83 عام دكتوراه علوم الحياة محمد محجوب خلف 38

 51.66 عام دكتوراه علوم الحياة مخلد صباح خلف 39

 41.25 عام دكتوراه علوم الحياة مروة كريم طه 40

 50.83 عام دكتوراه علوم الحياة مروة مالك خلف 41

 55.83 عام دكتوراه علوم الحياة منار عبدالسالم كمال 42

 48.33 عام دكتوراه علوم الحياة منال ضياء محمد 43

 51.66 عام دكتوراه علوم الحياة ميسم عدنان مزهر 44

 56.66 عام دكتوراه علوم الحياة نبيل طه يونس 45

  عام دكتوراه علوم الحياة ندى وليد حمود 46

 60.83 عام دكتوراه علوم الحياة حسن ابراهيم نور 47

 53.33 عام دكتوراه علوم الحياة نور عبد االحسان ذنون 48

 45.83 عام دكتوراه علوم الحياة هبة حازم صالح 49

 38.33 عام دكتوراه علوم الحياة هبة يونس خلف 50

 41.25 عام دكتوراه علوم الحياة عطيةيوسف مليك  51

 46.66 عام دكتوراه علوم الحياة يوسف نزال هوسي 52
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 2019 – 2018للعام الدراسي  قسم علوم الحياة  – درجات االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا

 ( نباتالطلبة الماجستير / ) 

نوع  القسم االسم ت

 الدراسة

 100الدرجة  الفرع

 31.6 نبات ماجستير علوم الحياة احمد خليل محمود 1

 40 نبات ماجستير علوم الحياة احمد رشيد احمد 2

 23.33 نبات ماجستير علوم الحياة احمد سامي محمد 3

 35 نبات ماجستير علوم الحياة احمد عبداهلل حمود 4

 30.4 نبات ماجستير علوم الحياة احمد محمد طه 5

 22.5 نبات ماجستير علوم الحياة محمد  فيصل احمد  6

 31.6 نبات ماجستير علوم الحياة امجد عبداللطيف احمد 7

 27.5 نبات ماجستير علوم الحياة ايالف محمد حارز 8

 34.16 نبات ماجستير علوم الحياة برهان شيت محمد 9

 25 نبات ماجستير علوم الحياة تارا فؤاد رشيد 10

 25 نبات ماجستير علوم الحياة جاسم عناد محمود 11

 21.6 نبات ماجستير علوم الحياة رسول ابراهيم حميد 12

 40 نبات ماجستير علوم الحياة رشا حكيم نايف 13

 46.6 نبات ماجستير علوم الحياة رنين ابراهيم عبداهلل 14

 31.66 نبات ماجستير علوم الحياة زيدون وليد محمد 15

 35.83 نبات ماجستير علوم الحياة عبداهلل محمود عجيل 16

 38.8 نبات ماجستير علوم الحياة محمد صالح ارحيم 17

 15 نبات ماجستير علوم الحياة نبا حسن ناصح 18

 43.3 نبات ماجستير علوم الحياة نبأ هشام عطية 19

 32.5 نبات ماجستير علوم الحياة نسرين قاسم محمد 20

 غياب نبات ماجستير علوم الحياة وفاء بهاء عبد الجبار 21
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 2019 – 2018للعام الدراسي  قسم علوم الحياة  – درجات االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا

 ( طلبة الماجستير / الحيوان) 

نوع  القسم االسم ت

 الدراسة

 100الدرجة  الفرع

 30 الحيوان ماجستير علوم الحياة ابتهال خيراهلل مهدي 1

 21.67 الحيوان ماجستير علوم الحياة اسراء عبد المنعم محمد 2

 42.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة امجد يحيى حميد 3

 61.67 الحيوان ماجستير علوم الحياة امنة عامر مجيد 4

 42.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة امنة فاروق رجب 5

 44.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة انهار ربيع حسين 6

 50 الحيوان ماجستير علوم الحياة ايناس ثامر محمد 7

 64.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة بشائر خيري حميد 8

 22.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة حيدر حاتم عبدالوهاب 9

 23.34 الحيوان ماجستير علوم الحياة خالد عطا حنوش 10

 51.67 الحيوان ماجستير علوم الحياة خنساء احمد حسن 11

 38.34 الحيوان ماجستير علوم الحياة دعاء حمادة سالم 12

 47.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة رائد علي محمد 13

 45.84 الحيوان ماجستير علوم الحياة رحاب محمد سعيد 14

 35 الحيوان ماجستير علوم الحياة رفل ماجد مخلف 15

 غياب الحيوان ماجستير علوم الحياة ريام رمزي محمد 16

 34.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة زينة خلف احمد 17

 37.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة زينة عبد الفتاح لطيف 18

 37.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة سارة حاتم عبد الوهاب 19

 44.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة سارة عدنان جاسم 20

 27.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة سالي سعدي محمد 21

 50 الحيوان ماجستير علوم الحياة سرى جاسم ممتاز 22

 47.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة سمية محمد صالح 23

 26.67 الحيوان ماجستير علوم الحياة صالح محمد عبداهلل 24

 54.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة عائشة صالح عزيز 25

 44.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة عبد العزيز علي احمد 26

 41.67 الحيوان ماجستير علوم الحياة علي عبيدعبير  27

 34.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة غسق عبد الرزاق احمد 28

 60.84 الحيوان ماجستير علوم الحياة فاضل مهدي رشيد 29

 35.84 الحيوان ماجستير علوم الحياة فراس فهد حبيب 30

 28.34 الحيوان ماجستير علوم الحياة محمد كامل خليفة 31



 49.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة مريم سليم محمود 32

 19.17 الحيوان ماجستير علوم الحياة مصطفى سعد عبد الباقي 33

 28.34 الحيوان ماجستير علوم الحياة مؤيد مزهر صالح 34

 25.84 الحيوان ماجستير علوم الحياة ميثم مزهر حسين 35

 37.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة هالة كمال مصطفى 36

 37.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة هديل عبد اهلل صالح 37

 27.5 الحيوان ماجستير علوم الحياة وداد نوري عجم 38

 18.34 الحيوان ماجستير علوم الحياة وفاء محمد تركي 39
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 2019 – 2018للعام الدراسي  قسم علوم الحياة  – لطلبة الدراسات العليادرجات االمتحان التنافسي 

 ( طلبة الماجستير / االحياء المجهرية) 

 100الدرجة  الفرع نوع الدراسة القسم االسم ت

 25.41 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة احمد سعدي حسين 1

 25 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة احمد كفاح مهدي 2

 26.25 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة اسيل خزعل علي 3

 45 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة االء جاسم علي 4

 37.08 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة ايمان فاضل عباس 5

 29.16 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة بنين علي عسكر 6

 58.33 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة حفصة عبدالرضا عباس 7

 18.33 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة حمزة علي حسين 8

 31.66 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة حوراء عباس يحيى 9

 44.58 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة رفاه رحيم سبتي 10

     ايوب رواء حامد 11
 )االولى(

 صفر احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة

 39.16 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة سارة نوري خلف 12

 25.41 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة عقيل حازم صالح 13

 37.91 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة علي سعدون فزع 14

 8.33 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة غصون حازم اسماعيل 15

 20.83 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة فاطمة حسين محمد 16

 56.25 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة فاطمة مصطفى مهدي 17

 25.83 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة قحطان عدنان قادر 18

 33.33 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة نزال عبداهلل مثنى 19

 42.91 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة محمد خالد محمد 20

 35 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة مروة احسان خليل 21

 20 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة ميساء مزاحم ابراهيم 22

 39.16 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة توفيقنعم جابر  23

 43.33 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة نور مظهر يونس 24

 13.33 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة هيام صباح حبيب 25

 52.91 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة ياسر جاسم محمد 26

 12.5 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة ياقوت رائد وهابي 27

 45.83 احياء مجهرية ماجستير علوم الحياة يحيى وهيب ابراهيم 28
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 2019 – 2018للعام الدراسي  قسم علوم الحياة  – درجات االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا

 ( طلبة الدبلوم العالي / التحليالت المرضية)

نوع  القسم االسم ت

 الدراسة

 100الدرجة  الفرع

 39 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة احمد سمير محمد 1

 29.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة احمد صالح محمد 2

 27 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة اسراء خالد احمد 3

 33.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة اسن حبيب علي 4

 34 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة ايات صادق عبدالرحمن 5

 37.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة ايالف احمد طه 6

 22.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة باسل ناظم اسماعيل 7

 28 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة بتول خليل ابنيان 8

 42 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة بالل عبد الفتاح ياسين 9

 31.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة تحسين مزعل نشاة 10

 42 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة جاسم محمد احمد 11

 45.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة حارث سامي تهلوك 12

 30 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة حاضر علي طه 13

 43.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة حسام خزعل ياسر 14

 31 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة اهلل طم عبدخالد ص 15

 53.5 تحليالت مرضية عاليدبلوم  علوم الحياة خطاب ازهر مصلح 16

 36.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة ريان محمود ياسين 17

 32.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة زهير محمد تقي 18

 52 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة زياد عبدالكريم جمعة 19

 38.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة زينب فخري عبدالحسن 20

 19.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة زينب مؤيد ابراهيم 21

 29.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة سحر زهير طه 22

 42 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة سحر طه محمد 23

 47 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة سرمد احمد علي 24

 32 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة صادق عبيد ضيول 25

 35.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة علي حواس كردوش 26

 41.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة علي غالب عمار 27

 50.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة غدير هاشم حسين 28

 58.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة فخري غزال محمد 29

 54.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة قتيبة علي رشيد 30

 53 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة مةماجد معيوف طع 31



 42.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة محمد احمد سليمان 32

 49.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة محمد حسين علوان 33

 44 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة محمد سعيد علي 34

 38.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة موج موفق رجب 35

 40.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة نجوى عبداهلل محمد 36

 36.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة نداء طه ياسين 37

 25.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة نصير موسى علي 38

 29.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة نصيف ندى نجم 39

 22.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة نور عبد الرحمن عطية 40

 45.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة نور واثق نعمة 41

 31.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة هبة معتصم بكر 42

 25.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة وائل عباس حميد 43

 45.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة والء عدنان اسود 44

 28.5 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة ياسر محمد امين 45

 27 تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة ياسمين غانم علي 46

 غياب تحليالت مرضية دبلوم عالي علوم الحياة ياسمين فاروق عمر 47
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