
ن للدراسات العليا درجات االمتحان التنافسي للمتقدمي 

2023 - 2022للعام الدراسي 

جامعة البرصة

كلية العلوم

المقابلةدرجة االمتحانحالة الحضورالقناةالشهادةالقسمالجنساالسم الرباعيت

غائبغائبغائبالنفقة الخاصةدبلوم عالالبيئةانثىضىح رياض حياوي نيشان1

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي البيئةذكراحمد   جبار  نارص  ذجر2

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي البيئةذكرعلي مصطفن كاظم نعيم3

ن  طالب  خريبش  فارس4 يصلح83حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرحسي 

يصلح62حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىشهد  رافد  محمد ثامر5

دعاء  محمد علي صادق نارص6
يصلح61حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

يصلح58حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرسجاد  حاتم  كاظم  عجيل7

يصلح58حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىنور  محمود  احمد عامر8

يصلح56حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىساره ابراهيم  محمد  كويطع9

يصلح55حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىزهراء سعد الزم عبد10

نور الهدى محمود عبد علي  خزعل11
يصلح52حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

يصلح50حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكراياد مارد جابر بدر12

يصلح49حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىزينب  قيس حميد  حسن13

يصلح47حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىاماليد  ليث  عبد الكاظم  طعان14

ي15
يصلح46حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىزينة مازن غازي منات 

ن16 ي عبد الواحد عبد الحسي  يصلح45حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىزينب عذت 

ن17 ن كاظم محمد ياسي  يصلح44حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرحسي 

ن  محسن18 يصلح44حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىحوراء  كاظم عبد الحسي 

ن19 يصلح43حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىساره كريم مكطوف حسي 

يصلح42حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرابراهيم عامر حمودي جاسم20

يصلح42حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىايات صالح مهلهل لفته21

يصلح41حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىصفا  رسمد  عبدالرضا محمد22

فاطمة علي  كاطع  الزم23
يصلح41حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

يصلح40حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىبراء ثامر سالم جابر24

حواء عبد الكريم مكي علي25
يصلح40حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

يصلح39حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىرقية طالب محمد علي26

يصلح37حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىزهور يوسف عبداللطيف  عبدهللا27

يصلح36حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىايات  عالء الدين  عبد الزهرة مزعل28

يصلح33حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىنور حميد فاخر جبي 29

يصلح32حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىفاطمة  رياض  محمد علي  هادي30

يصلح31حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرمحمد حسن  علي  مطشر31

يصلح31حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىمريم  محمد عبدالقادر محمد32

ن33 يصلح30حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرعباس فاضل حميد ياسي 
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يصلح28حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكراكرم مسلم بدر عواد34

يصلح28حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرعباس  علي  جواد  كاظم35

يصلح28حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىنور الهدى صباح عطيه خلف36

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىإيالف عبد الجبار رحيم كريم37

ي38
جهان علي محمود عات 

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

ي39 فاطمة  منذر  علي  عبد النث 
يصلح27حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىنور حميد كاظم  هزاع40

يصلح26حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىارساء  صالح عبد الهادي صالح41

ي سعد42
يصلح26حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرحيدر حسن ماضن

مريم  عبدالرحمن  علي  محمد43
يصلح25حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

زهراء  علي  جعفر  محسن44
يصلح23حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثى

يصلح22حارصنالقبول العامماجستي البيئةانثىدعاء باسم عبدالوهاب شهاب45

يصلح17حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرمحمد  قاسم كحطان عويد46

ن فاضل سداوي47 يصلح15حارصنالقبول العامماجستي البيئةذكرعلي حسي 

رينماجستي البيئةانثىارساء  عزيز محمد  كاظم48 يصلح42حارصنالمترصن

رينماجستي البيئةانثىايمان عطية عبود خضي 49 يصلح25حارصنالمترصن

رينماجستي البيئةانثىغدير سعد نارص جحيف50 يصلح23حارصنالمترصن

يصلح42حارصنالنفقة الخاصةماجستي البيئةانثىنور عامر اسماعيل عيس51

يصلح23حارصنالنفقة الخاصةماجستي البيئةانثىهدى  عبد االمي   عبد الرؤوف حمود52

يصلح21حارصنالنفقة الخاصةماجستي البيئةانثىفاطمة احسان كاظم مبارك53

يصلح20حارصنالنفقة الخاصةماجستي البيئةانثىزهراء  جاسم  محمد  محسن54

يصلح15حارصنالنفقة الخاصةماجستي البيئةذكرحمزة  عادل  عبد الواحد  محسن55

يصلح12حارصنذوي الشهداء ماجستي البيئةذكرعلي  عباس  فاضل  مجيد56

يصلح59حارصنالقبول العامدكتوراهالرياضياتذكراحمد فليح جابر علوان57

يصلح59حارصنالقبول العامدكتوراهالرياضياتذكرفهد كامل نشمي جراد58

يصلح53حارصنالقبول العامدكتوراهالرياضياتذكراحمد فاضل جبار خفيف59

يصلح48حارصنالقبول العامدكتوراهالرياضياتانثىزينب اسعد الزم علي60

يصلح38حارصنالقبول العامدكتوراهالرياضياتذكرعون  غريب كريم مجيب61

نداء قاسم محمد علي62
يصلح34حارصنالقبول العامدكتوراهالرياضياتانثى

يصلح35حارصنالنفقة الخاصةدكتوراهالرياضياتذكرعلي عباس اسماعيل سفيح63

نماجستي الرياضياتانثىبتول عبدالحكيم بادع صي 64 يصلح33حارصنالسجناء السياسيي 

ي باقر65
غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الرياضياتذكرهدى باقر راضن

يصلح44حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكرعلي عدنان عبد العالي  يوسف66

يصلح42حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتانثىحوراء  خليل طه يوسف67
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يصلح39حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكراحمد  جميل  غانم  وايد68

يصلح32حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكركرار عباس عطية  جي 69

يصلح32حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكرمحمد عماد عبدالكريم مكي70

براء  احمد  شامخ  سلومي71
يصلح29حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتانثى

ن حسن مخور72 يصلح29حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكرعلي حسي 

ن جمر  سالم73 يصلح28حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتانثىجنان حسي 

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتانثىنور عادل جاسم عايد74

يصلح25حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكرحسن كطامي طاهر حاتم75

يصلح24حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتانثىإقبال عبدالكريم  خضي   جاسم76

يصلح21حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتذكراحمد فاضل احمد طه77

يصلح15حارصنالقبول العامماجستي الرياضياتانثىزهراء  عباس  محمد  يوسف78

رينماجستي الرياضياتانثىاسماء  عدنان  سويدان عبد الواحد79 يصلح13حارصنالمترصن

يصلح29حارصنالنفقة الخاصةماجستي الرياضياتذكرمحمد سامي عواد مطشر80

يصلح13حارصنالنفقة الخاصةماجستي الرياضياتانثىامل احمد اسماعيل احمد81

ي82
ياءانثىحوريه محمد عباس  شفن ن غائبغائبغائبالقبول العامدبلوم عالالفي 

ياءذكرعقيل شاكر طحيور جابر83 ن غائبغائبغائبالقبول العامدكتوراهالفي 

ن فدار84 ياءذكرمالك جاسم حسي  ن يصلح45حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ي جالب يعقوب85
ياءذكرطارق عبدالغثن ن يصلح34حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ياءذكرجاسم  كيطان شديخ رصوط86 ن يصلح29حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ياءانثىاطياف محمد عبد المطلب موس87 ن يصلح28حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ياءذكربسام جاسب رسحان صابط88 ن يصلح25حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ياءانثىرباب  مصطفن  عبد الحسن  جاسم89 ن يصلح25حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ياءذكراحمد ابراهيم عباس جاسم90 ن يصلح18حارصنالقبول العامدكتوراهالفي 

ياءذكرحسن رحيم حميد وداعه91 ن غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الفي 

ياءذكرسجاد علي حمود حسن92 ن غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الفي 

ياءذكرحيدر موفق غازي حامد93 ن يصلح52حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءذكرعمر علي حسن صالح94 ن يصلح32حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءانثىسحر خضي  توفيق خضي 95 ن يصلح31حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءانثىحوراء سعدون  كاظم كريدي96 ن يصلح26حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءانثىهديل  عالء  عيس  أحمد97 ن يصلح22حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ن محسن98  كاظم عبد الحسي 
ياءذكرمصطفن ن يصلح21حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءذكراسعد فيصل غازي بشاو99 ن يصلح14حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءذكركرار معتوق صادق معتوق100 ن يصلح14حارصنالقبول العامماجستي الفي 

ياءانثىهيفاء عبد المحسن دراج عباس101 ن يصلح37حارصنالنفقة الخاصةماجستي الفي 
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ياءانثىبيداء  هادي  ماجد  بطي102 ن يصلح31حارصنالنفقة الخاصةماجستي الفي 

ياءذكرعبدهللا مجيد حميد درويش103 ن يصلح31حارصنالنفقة الخاصةماجستي الفي 

ياءانثىفاطمة  حميد  شبوط مشخول104 ن يصلح17حارصنالنفقة الخاصةماجستي الفي 

ي غياض105
يصلح53حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءذكرمحمد حمد عات 

يصلح51حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثىجمانه محمد خلف صالح106

وصال عبدالرحمن سالم عبدعلي107
يصلح48حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثى

ن شياع محسن108 يصلح44حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثىامال حسي 

ان جعاز وحيلي109 بيداء  حي 
يصلح43حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثى

يصلح40حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثىزهراء داوود خلف محمد110

يصلح34حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثىايمان  سمي  محمدنوري حميد111

يصلح34حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءذكرمحمد علي  مهدي لفتة112

يصلح30حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثىبيادر داود سلمان يونس113

يصلح30حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءانثىزهراء  غسان  غريب محمد114

يصلح20حارصنالقبول العامدكتوراهالكيمياءذكركنعان  خليل  احمد  سالم115

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الكيمياءانثىامنة عبد الخالق طالب عبيد116

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الكيمياءانثىجمانة  محمد عبدالرسول نعمة117

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الكيمياءانثىحنان  عباس  عبود عبد السيد118

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي الكيمياءذكرمحمد منصور حميد محسن119

 علي كاظم جعفر120
ن يصلح62حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىام البني 

يصلح48حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىزهراء فاضل  هاشم  عبد الرسول121

يصلح47حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىسىح  حازم محمد شوكت122

ن  حمود123 يصلح43حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىكوثر حسن حسي 

يصلح40حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىزينب فالح حسن  رشيد124

يصلح39حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىارساء  صباح كحيوش عمارة125

انفال  باسم محمدعلي  محمد126
يصلح37حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثى

ي127 يصلح37حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىزهراء  طالب  هنو لعيث 

ي128
يصلح37حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءذكرعلي باسم طه عات 

يصلح36حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىسارة  مازن عيس مراد129

يصلح36حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىغفران مشكور مهلهل زياد130

ن  ناصح  نرص131 يصلح35حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىظالل  حسي 

ق حسن زعالن نارص132 يصلح34حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىأستي 

يصلح33حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىتغريد حيدر زيارة نارص133

يصلح33حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىنور عماد سالم عبدالرضا134

يصلح32حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىاالء عبد الزهره عبدالكريم عبدالواحد135
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ن رحيم136 يصلح32حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىرسل رحيم عبدالحسي 

ن137 يصلح31حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىشهد  حكيم مانع عبدالحسي 

يصلح30حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءذكرحسن فالح حسن كركوش138

يصلح30حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءذكرسجاد  فرحان  ذياب خرصن139

يصلح28حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىصبا ستار  جبار قاسم140

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىفاطمه موس يوسف حبيب141

يصلح26حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىرسل ستار جبار جاسم142

وداد علي صالح درويش143
يصلح25حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثى

يصلح24حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىنور سهيل نارص عبدالحسن144

يصلح17حارصنالقبول العامماجستي الكيمياءانثىنرجس عبدالواحد عناد مطلك145

ن  خنجر  ضيدان  جابر146 يصلح41حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءذكرحسي 

يصلح36حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءذكرهيثم  حمد  كاطع حريجه147

يصلح34حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءانثىرفيف زيد طارق جلو148

يصلح33حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءانثىدعاء  رحيم ثجيل كطان149

يصلح32حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءانثىزينب احمد نديم شهف150

يصلح30حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءذكرمثثن محمود خرصن علوان151

يصلح24حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءانثىاطياف زهي  منصور قاسم152

يصلح21حارصنالنفقة الخاصةماجستي الكيمياءانثىعال عبدالكريم محمدجواد محمد153

يصلح29حارصنذوي الشهداء ماجستي الكيمياءانثىفرقان محمد جاسم عيس154

يصلح73حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضانثىغدير خالد جالل عارف155

يصلح65حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضانثىنور عبدهللا عبادي عبدعلي156

يصلح56حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضانثىهبة  خالد لفتة باقر157

يصلح52حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضانثىهبه  احمد  مهدي  ساجت158

ن مجيد159 بدرية علي  حسي 
يصلح48حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضانثى

يصلح47حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضذكرفاضل عبد العباس عبيد جمعه160

يصلح45حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضذكرايمن عادل الزم جاسم161

يصلح38حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضانثىالطاف رحيم  شنيشل  مزعل162

يصلح35حارصنالقبول العامدكتوراهعلم االرضذكرمنتظر  مهدي  حسن  عزيز163

ريندكتوراهعلم االرضذكرمهيمن عبدالكريم مطر حسن164 يصلح52حارصنالمترصن

يصلح33حارصن شهداء الحشد ماجستي علم االرضانثىهدى صالح عبد األمي  نصيف165

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي علم االرضذكراكرم حبيب مزي    ح محمد166

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي علم االرضذكرمصطفن ماجد سلطان عسكر167

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي علم االرضذكروالء إبراهيم  عادل  زبون168

يصلح48حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىميساء عبداللطيف عبد الحميد جاسم169
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يصلح41حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرمصطفن  محمد  جبار  منشد170

يصلح39حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىمنال   احمد عبد الرحمن  خلف171

يصلح38حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرعقيل  عبد االمي   محمد  طاهر172

ي173
يصلح38حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىمجد لينا  عزيز  رسن  صىحن

ي  كاظم174
يصلح36حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرمصطفن  سالم  سبث 

يصلح34حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرمحمد جاسم محمد محسن175

يصلح32حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىفاطمة عمر شاكر محمود176

يصلح31حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىبلسم خالد نارص محمود177

يصلح31حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىنور الهدى محمد باقر عباس علي178

يصلح30حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىارساء مهدي حسن زعيل179

ن عبد هللا180 يصلح29حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىاطياف اسعد حسي 

يصلح29حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرجعفر مهدي  مظلوم جي 181

ن  رحيم باشط182 يصلح29حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىزهراء  حسي 

يصلح28حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىتكتم  فالح  حسن  بردان183

يصلح28حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىزينب  حسن  علي  عبود184

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرابوذر  عدنان  قوري جراد185

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىشيماء صالح جاسم رسن186

يصلح27حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىفاطمة  فاخر  هاشم  جاسم187

يصلح24حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىسارة مرصن  جابر خزعل188

يصلح24حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىفاطمه  محمد غازي خليفه189

يصلح24حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىمقل  زمان  يحث   صالح190

رحاب  محمود  عذاب  علي191
يصلح23حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثى

يصلح23حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكركاظم جعفر  صادق عبدهللا192

رقية  سامي  عبد العالي  جويد193
يصلح20حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثى

يصلح20حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىرؤى فتىحي جاسب حسن194

يصلح19حارصنالقبول العامماجستي علم االرضانثىضىح ناظم فاضل خضي 195

يصلح19حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكريعقوب  عادل  يعقوب  يوسف196

يصلح16حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرذوالفقار  محمد قاسم محمد197

يصلح16حارصنالقبول العامماجستي علم االرضذكرنواف محمد عبدالرضا خضي 198

رينماجستي علم االرضذكرعلي زهي  عبدهللا عبدالودود199 يصلح43حارصنالمترصن

ن  عبداالمي   عبدالواحد  دهش200 رينماجستي علم االرضذكرحسي  يصلح22حارصنالمترصن

يصلح36حارصنالنفقة الخاصةماجستي علم االرضانثىنهله حمزة  عباس صالح201

يصلح30حارصنالنفقة الخاصةماجستي علم االرضانثىزينب رسول قاسم فندي202

يصلح23حارصنالنفقة الخاصةماجستي علم االرضذكرابراهيم  عبد المنعم  خليل  ابرهيم203
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ن هنيدي204  علي حسي 
ن يصلح22حارصنالنفقة الخاصةماجستي علم االرضذكرحسي 

يصلح22حارصنذوي الشهداء ماجستي علم االرضذكرمصطفن  عبد الرؤوف  كاظم  حسن205

غائبغائبغائبالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىمريم حسن صنكور كاطع206

غائبغائبغائبالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىندى  فاضل  عباس طوفان207

يصلح84حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىشيماء سعيد رحيم صالح208

يصلح82حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىرغد داود عبد الواحد داود209

يصلح76حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىهدى عبدالرحيم مذكور رهيج210

يصلح72حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىانسام  جاسم  محمد  نعمة211

يصلح72حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىوفاء بخيت عبدهللا خضي 212

ن213 يصلح69حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةذكرصادق صبيح  كريم  حسي 

يصلح68حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةذكرزيد قتيبة معتوق عبد اللطيف214

يصلح67حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىرباب نعيم  علك عباس215

يصلح65حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىشيماء  عواد  بجاي رحيل216

ن  بشارة  طحباش217 يصلح60حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىايمان  حسي 

يصلح60حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىحال فاضل  حسن محيسن218

 حسان علي219
ن يصلح57حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىمروة عبد الحسي 

يصلح51حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىارساء جبار حسون رشدي220

ي221
يصلح45حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةذكرمصطفن  حافظ جاسم راضن

يصلح43حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةانثىافراح طالب عبدهللا البدران222

ن مطي 223 يصلح41حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةذكراحمد رمثان حسي 

غام  عباس  قاسم  عبد السادة224 يصلح39حارصنالقبول العامدكتوراهعلوم الحياةذكررصن

ريندكتوراهعلوم الحياةانثىهدى حسن خريبط فالح225 يصلح66حارصنالمترصن

ن عاضي226 ايمان علي حسي 
ريندكتوراهعلوم الحياةانثى يصلح57حارصنالمترصن

غائبغائبغائبالنفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةذكراحسان لفته محمد عبود227

ي228
ن
ن كاف غائبغائبغائبالنفقة الخاصةدكتوراهعلوم الحياةانثىفرح خالد حسي 

ي عبد229
ن
يصلح48حارصنذوي الشهداء دكتوراهعلوم الحياةانثىبتول  طارق صاف

يصلح36حارصن شهداء الحشد ماجستي علوم الحياةانثىخديجه عواد طالب خضي 230

زهراء  علي  كاظم  مذبوب231
نماجستي علوم الحياةانثى يصلح17حارصنالسجناء السياسيي 

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىبدور موفق فاضل مصطفن232

غائبغائبغائبالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىنجوى  هاشم عبد العزيز حمود233

يصلح80حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىضىح حسن عبدالوهاب عبد الرضا234

يصلح79حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىزينب علي عيدان ظاهر235

يصلح78حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىشهد مهدي لطيف خضي 236

يصلح75حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىزهراء جميل عبد الشهيد نعمه237
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ن238 يصلح70حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىرغدة عدنان كريم عبد الحسي 

يصلح68حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىغاده  ثائر  محمد احمد239

يصلح63حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىزينب  عبد األمي   نجم  عبد العالي240

يصلح58حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىزينب  صالح  سامي عبد241

يصلح58حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىفاطمة  نعيم  ماهود لعيوس242

ن243 ي حسي  زهراء حامد عبدالنث 
يصلح56حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثى

يصلح55حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىساره أحمد جاسم محمد244

يصلح55حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىفاطمة وليد عبدالرضا خضي 245

ن246 يصلح54حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىشمس حامد علي حسي 

يصلح53حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىزهراء  عبد الرضا جبار عبد الحسن247

يصلح52حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىفاطمة  وليد  عبد االمي   كرم248

ن249 يصلح50حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىري  هام جهاد عبدالكاظم عبدالحسي 

يصلح38حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىفاطمة جاسم احمد عبد الواحد250

يصلح37حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىحوراء ستار جبار قاسم251

ن رحيم فنجان252 يصلح35حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىاسماء عبد الحسي 

يصلح31حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىفاطمة مازن هادي عبود253

ن حمادي254  حازم شاهي 
يصلح31حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةذكرمصطفن

يصلح25حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىمريم  عبدهللا  عثمان  حميد255

يصلح22حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىرفل رافد محمد  هليل256

ن  كاظم  صالح257 يصلح22حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةذكرزين العابدين عبد الحسي 

يصلح19حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةذكرسعود عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز258

يصلح19حارصنالقبول العامماجستي علوم الحياةانثىمها  فوزي  حيدر  خلف259

يصلح73حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىسارة ابراهيم نعمة محمد260

يصلح69حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىزينب صادق باقر حسن261

شهد شهاب احمد عبدالعالي262
يصلح69حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثى

يصلح60حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىميس شكري عيس جعفر263

ن  الزم عبد السيد264 يصلح56حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىزينب حسي 

ن265 يصلح46حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىزينب عبدالصمد عبدالىحي ياسي 

 علي266
ن يصلح43حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىنور سلمان حسي 

يصلح41حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىاديان فيصل يعقوب عزال267

يصلح32حارصنالنفقة الخاصةماجستي علوم الحياةانثىفاطمه قاسم حميد زعيل268

يصلح56حارصنذوي الشهداء ماجستي علوم الحياةانثىفاطمه حسن  حمدان محيسن269
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