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 2021-2020للعام االمتحان التنافسي درجات 

 قسام العلميةوحسب اال

 قسم الرياضيات  .1

 ماجستير -أ

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

درجة االمتحان 
التنافسي من 

100 

 50 ماجستير تطبيقية الرياضيات ريهام نجم شاطي عبد الحسن   .1

 56 ماجستير تطبيقية الرياضيات زهراء خضير عبدهللا وادي  .2

 11 ماجستير تطبيقية الرياضيات زينة عادل اسماعيل حسين  .3

 24 ماجستير تطبيقية الرياضيات ساره عايد نجم طاعوس   .4

 43 ماجستير تطبيقية الرياضيات هاجر حيدر كاظم حيدر  .5

 39 ماجستير تطبيقية الرياضيات هدى حازم محمد حسين  .6

 6 ماجستير صرفة الرياضيات بتول احمد حميد عبد هللا   .7

 23 ماجستير صرفة الرياضيات سجى محمد سهيل عبد  .8

 23 ماجستير صرفة الرياضيات ميسم فاضل عبود مطرود   .9

 

 دبلوم عال -ب

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

درجة االمتحان 
التنافسي من 

100 

 19 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات بلقيس ابراهيم عباس محمد  .10

 19 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات زهراء طاهر موسى صاحب   .11

 23 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات زهراء محسن جعفر احمد  .12

 9 دبلوم عال والحاسوبيةالرياضيات االحصائية  الرياضيات سحر سعد علوان خليفة  .13

 40 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات سكينة صباح حسن عيدان  .14

 6 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات سمر عيسى حاجم حسين   .15

 15 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات عبير جاسم محمود سلوم خيرية   .16

 20 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات لمى احمد عبدهللا محمد   .17

 11 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات مهج جعفر حسين محمد   .18

 21 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات ميس نبيل صيوان داخل   .19

 20 دبلوم عال الرياضيات االحصائية والحاسوبية الرياضيات وسن عدنان محسن طاهر  .20
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 الفيزياءقسم  .2

 دكتوراه -أ

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

درجة االمتحان 
التنافسي من 

100 

 31 دكتوراه فيزياء صلبة ومواد الفيزياء دعاء رفعت جاسم عبد الحمزه   .1

 34 دكتوراه فيزياء صلبة ومواد الفيزياء دنيا ياس خضير عليوي   .2

 36 دكتوراه فيزياء صلبة ومواد الفيزياء رند علي حيدر محمد   .3

 

  ماجستير -ب

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

 االمتحان درجة
 من التنافسي
100 

 24 ماجستير الفيزياء النووية والبيئية الفيزياء ايات ميثاق خلف كاظم  .4

 24 ماجستير الفيزياء النووية والبيئية الفيزياء تبارك عبدهللا علوان محمد   .5

 43 ماجستير الفيزياء النووية والبيئية الفيزياء سناء نجاح فاضل محمود   .6

 30 ماجستير الفيزياء النووية والبيئية الفيزياء عائشه عدنان محمد مصطفى  .7

 37 ماجستير النووية والبيئيةالفيزياء  الفيزياء هدير كاظم محمد كاظم   .8

 29 ماجستير فيزياء صلبة ومواد الفيزياء اسراء عبد الكريم محمد علي   .9

 25 ماجستير فيزياء صلبة ومواد الفيزياء تبارك حاتم زرع  هللا فر هود  .10

 41 ماجستير فيزياء صلبة ومواد الفيزياء ندى محمد عباس حميد   .11

 23 ماجستير فيزياء صلبة ومواد الفيزياء هاجر ثائر هاشم فائق   .12

 23 ماجستير فيزياء ليزر وكهروبصريات الفيزياء تمارا جمال موسى رحم  .13

 53 ماجستير فيزياء ليزر وكهروبصريات الفيزياء رواء مجيد خضر احمد   .14

 29 ماجستير فيزياء ليزر وكهروبصريات الفيزياء فاتن عبدالوهاب عبدالرزاق  .15

 40 ماجستير فيزياء ليزر وكهروبصريات الفيزياء نور قاسم محمد علي  .16

 25 ماجستير فيزياء ليزر وكهروبصريات الفيزياء هدى حسين عباس علي  .17
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 كيمياء :قسم ال .3

 دكتوراه -أ

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

 االمتحان درجة
 من التنافسي
100 

 51 دكتوراه الكيمياء الحياتية الكيمياء رهام خلدون ابراهيم محمد   .1

 46 دكتوراه الكيمياء الحياتية الكيمياء سارة سمير سامي رشيد   .2

 76 دكتوراه الكيمياء الحياتية الكيمياء شيماء عماد علي احمد   .3

 57 دكتوراه الكيمياء الالعضوية الكيمياء رحاب غالب حموده عبدهللا   .4

 36 دكتوراه الكيمياء الالعضوية الكيمياء زينب صبير عبد السادة   .5

 38 دكتوراه الكيمياء الالعضوية الكيمياء علياء جبار احمد حسين  .6

 55 دكتوراه الكيمياء الالعضوية الكيمياء مياسم قاسم عبدالرضا عطية   .7

 

  ماجستير -ب

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

 االمتحان درجة
 من التنافسي
100 

 27 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء رافع محمد رشيد اسماء  .8

 64 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء اسماء سلمان جاسم محمد  .9

 29 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء اسيل ابراهيم عباس محمود  .10

 28 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء انتظار محمود عيسى طه  .11

 27 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء جنان عادل وهاب حمود   .12

 40 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء حنان حامد حسن علي   .13

 34 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء حنين احمد محمد خضير   .14

 22 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء زهراء لؤي صفاء صادق   .15

 42 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء زهراء وصفي عبداللطيف   .16

 42 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء زينب زهير سلمان صادق   .17

 37 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء ساره واثب محمد عبدالجبار  .18

 43 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء سهير عبد الرحيم احمد علي  .19

 43 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء شهد علي حسين جمعه  .20

 34 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء ضحى خليل ابراهيم حسن  .21

 52 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء عذراء فالح حسن عباس   .22

 46 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء عال محمد جواد كاظم  .23

 36 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء لينا احمد خليل ابراهيم   .24

 23 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء مروة يوسف جاسم غالي   .25

 28 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء مريم مؤيد محمد حسن   .26

 55 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء ميس محمد خليل شاكر   .27

 36 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء محمد عودهنبا عدنان   .28

 56 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء ند اء عطيه لفته طعيمه   .29

 21 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء نور باسل غانم ذياب   .30

 40 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء نور حيدر محمد عبدالنبي   .31

 43 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء نور عوده محمد رميض  .32
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 47 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء هبه محمد حاتم اسماعيل   .33

 49 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء هدى سحاب مطر حميد   .34

 34 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء هدى عبدالعظيم عبد الساده ربح   .35

 67 ماجستير الكيمياء الحياتية الكيمياء هديل خالد جياد ناصر   .36

 28 ماجستير الكيمياء العضوية الكيمياء رغد عبد الرزاق ابراهيم محمد  .37

 32 ماجستير الكيمياء العضوية الكيمياء منى عبدالجليل تركي حمادي  .38

 23 ماجستير الكيمياء العضوية الكيمياء نبا نمير عباس عبداالمير   .39

 23 ماجستير الكيمياء العضوية الكيمياء نور محمد عاصم زكي حسن   .40

 33 ماجستير الكيمياء العضوية الكيمياء نورا كاظم راضي خلف  .41

 37 ماجستير الكيمياء العضوية الكيمياء هاله رحمان نور محمد كريم   .42

 41 ماجستير الكيمياء الفيزياوية الكيمياء اية قاسم خنجر جبار   .43

 24 ماجستير الكيمياء الفيزياوية الكيمياء زينب شاكر محمود خليل   .44

 29 ماجستير الكيمياء الفيزياوية الكيمياء فرات عبد هللا حياوي بطيل  .45

 65 ماجستير الكيمياء الالعضوية الكيمياء بشرى موحان عبداالمير عباس   .46

 61 ماجستير الكيمياء الالعضوية الكيمياء حنين رافع علي احمد  .47

 51 ماجستير الكيمياء الالعضوية الكيمياء زينب رضا كريم صابر   .48

 45 ماجستير الكيمياء الالعضوية الكيمياء شيماء محمد رضا صالح   .49

 30 ماجستير الكيمياء الالعضوية الكيمياء نهى اياد عبد القادر عبد الكريم  .50
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 علوم الحياة :قسم  .4

 الدكتوراه -أ

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

 االمتحان درجة
 من التنافسي
100 

 53.4 دكتوراه علم البيئة علوم الحياة براء ماجد خليف كمر   .1

 54 دكتوراه علم البيئة علوم الحياة رواء نادر كيطان محسن   .2

 60.4 دكتوراه علم البيئة علوم الحياة شهد رياض زكي علي   .3

 50.4 دكتوراه علم البيئة الحياةعلوم  شيماء عارف شكر محمود   .4

 56.8 دكتوراه علم البيئة علوم الحياة هند بهجت محمد جواد جعفر  .5

 43 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة امنة محمد هالل سرحان  .6

 53.6 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة رسل حميد حسن علي   .7

 52 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة رغد حميد رشيد مصلح   .8

 59.2 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة زينب جليل عبدالكريم حسون   .9

 80.2 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة شيماء عواد عبد حمود   .10

 70.6 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة منار طالب سهيل علي   .11

 32.4 دكتوراه علم الحيوان علوم الحياة نور الهدى راضي مايع صالح   .12

 67.8 دكتوراه علم النبات علوم الحياة زينب عمران سلمان خاطر   .13

 60 دكتوراه علم النبات علوم الحياة لقاء علي جازع حمادي   .14

 

  الماجستير -ب

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

 االمتحان درجة
 من التنافسي
100 

 52.7 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة اشواق حفظي يوسف حسون  .15

 41 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة اية طارق جعفر سلمان  .16

 44.1 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة بان موفق عبدالهادي توفيق   .17

 49 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة حوراء قاسم سمير رحيل   .18

 44 ماجستير االحياء المجهرية الحياةعلوم  رؤى كامل كاظم طالل   .19

 38.1 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة رحاب حامد ابراهيم محبس   .20

 29.2 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة رغداء محسن كاظم معيجل   .21

 41.8 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة رغدة حاتم عمران محمد   .22

 34.1 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة رفا عيسى عمران عيسى   .23

 30.3 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة رفل احمد جدعان مفلح   .24

 41.2 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة رند احمد موفق عبدهللا   .25

 63.5 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة ريام احمد صابر صوفي   .26

 42.9 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة زهراء عباس ناجي جميل  .27

 45.8 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة زهراء محمد فاضل عباس   .28

 42 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة زينة عبدهللا منكاش بداي  .29

 37 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة سالي خضير عبدهللا خضير  .30

 39.2 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة سكينه رشيد مجيد دخان   .31

 75.6 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة شيماء عادل علي ضيف هللا  .32

 52.6 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة شيماء محمد ميري حسين   .33
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 37.9 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة صبا عبد السالم عباس حمودي  .34

 33.2 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة طيبه جاسم محمد عيدي   .35

 35.9 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة مروه محمد سفيح عبيد   .36

 40 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة مروه محمد فاضل عبدالرحيم  .37

 40.3 ماجستير االحياء المجهرية الحياة علوم مريم عدنان جمعه معتوك   .38

 52.1 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة ميس قاسم احمد كاظم   .39

 28.5 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة ميس نزار موسى جاسم   .40

 40.6 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة نور الهدى عجيمي مهدي محسن  .41

 49.2 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة نور تحرير عبد سلطان   .42

 61.2 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة نور علي احمد علي   .43

 30.3 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة هبه احمد صالح حسون  .44

 48.4 ماجستير االحياء المجهرية علوم الحياة هند هالل كامل عزيز  .45

 29 ماجستير علم البيئة علوم الحياة اسماء محمد جادم علي   .46

 44.6 ماجستير علم البيئة علوم الحياة تبارك عباس شياع علوان   .47

 66 ماجستير علم البيئة علوم الحياة خالدة ابراهيم حسون علي   .48

 58 ماجستير علم البيئة علوم الحياة طيبات عدنان وهاب عبادي  .49

 61.2 ماجستير علم البيئة علوم الحياة عبدالرزاق جبارغفرا ن وائل   .50

 60 ماجستير علم البيئة علوم الحياة فاطمه خالد داود كاظم  .51

 39.5 ماجستير علم البيئة علوم الحياة مروى سعد عواد كاظم   .52

 51.2 ماجستير علم البيئة علوم الحياة مريم مهدي موحان مزهر  .53

 34.3 ماجستير علم الحيوان الحياةعلوم  اثمار محمود عبيد جواد   .54

 43 ماجستير علم الحيوان علوم الحياة تهاني نوري جاسم عباس   .55

 33 ماجستير علم الحيوان علوم الحياة زهراء جبار ديوان كطوف   .56

 46 ماجستير علم الحيوان علوم الحياة سلوى اسماعيل خليل شكر   .57

 41.8 ماجستير الحيوانعلم  علوم الحياة سيماء فهد مرزة شاولي   .58

 39.2 ماجستير علم الحيوان علوم الحياة ضحى عبد المحسن مزاحم   .59

 51.5 ماجستير علم الحيوان علوم الحياة ضحى علي عباس عبد علي   .60

 44.7 ماجستير علم الحيوان علوم الحياة نور صبار خلف محمد   .61

 53.4 ماجستير علم النبات علوم الحياة سارة جمال علي عبد  .62

 63.2 ماجستير علم النبات علوم الحياة سعاد فاضل ضفير نايل  .63

 

 دبلوم عال: -ت

 االسماء ت
االختصاص 

 العام
 الشهادة االختصاص الدقيق

 االمتحان درجة
 من التنافسي
100 

 70 دبلوم عال تقييم االثر البيئي علوم الحياة حنان حسين خضير عباس  .64

 غياب دبلوم عال تقييم االثر البيئي علوم الحياة زينب فؤاد حسين عللي   .65

 75 دبلوم عال تقييم االثر البيئي علوم الحياة سوزان رشيد جبير صالح   .66

 غياب دبلوم عال تقييم االثر البيئي علوم الحياة صفا احمد عبدهللا مخلف   .67

 60 دبلوم عال تقييم االثر البيئي علوم الحياة علياء فوزي فارس ضايف  .68

 


