
 لظن علْم الذ٘اج

 الذرجت  التخصص الشهبدة  االســـم  ث

 50.1 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز  تشزٓ تش٘ز خض٘ز دمحم 1

 40 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز أطزاء طلواى عثذ ساٗز 2

 32.2 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ه٘ظن اهجذ فاضل اتزاُ٘ن 3

 32.2 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز الواس ُّاب هج٘ذ رش٘ذ 4

 31 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز خشعل علٖغذٗز دظي  5

 50 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز رغذ ْٗطف جعفز هْطٔ 6

 32.7 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ل٘لٔ ل٘ض جاتز هذوْد 7

 31.7 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز هِا طَ فخزٕ طَ 8

 33.1 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز سٌٗة طاهٖ ُاشن كاظن 9

هزٗن ادوذ طعذّى  11

 هٌصْر

 43.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 30.8 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز دْراء طع٘ذ دظي ُادٕ 11

 27.9 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز تمْٓ ادوذ سٗذ عث٘ذ 12

 46 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز غفزاى ادوذ عثاص علْاى 13

 40.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ُثَ اٗاد فؤاد علٖ غالة 14

 45.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز طع٘ذ لثٌٔ هٌعن هج٘ذ 15

 40.1 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز افزاح جثار جثار كاهل 16

 63.1 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز سُزاء علٖ ساهل جثز 17

 48.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز االء دظ٘ي علٖ دظاب 18

 46.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز اص٘ل كزٗن جثز ثاهز 19

 26.2 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ج٘ادّدٗاى صثاح هذوْد  21

 44.8 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز فزح عذًاى جوعَ هِذٕ 21

 39.5 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز رًّشٍ علٖ طف٘خ جاتز 22

 35.6 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز سٌٗة دمحم ه٘زا طل٘واى 23

 63.9 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز فاطوَ دظي هذظي جاٗذ 24



هشجل ُجزاى هذظي  25

 صالخ

 50.8 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

ّدٗاى هذظي هشجل  26

 صالخ

 47.9 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 43.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز شزّق ادوذ رد٘ن كاظن 27

 53.3 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز تٌ٘ي طعذٕ لاطن عثذ علٖ 28

 39.8 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز جٌح صالح هِذٕ ادوذ 29

 41.9 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز صثاح راضٖ هلكشزّق  31

 33.8 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ًثأ طعذ داهذ شٌ٘تز 31

ًْر الِذٓ جاطن فارص  32

 عذار

 43 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 42.2 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز فاطوَ طعذ طل٘ن دمحم 33

 45.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ًْر ض٘اء فاضل عثاص 34

 31.5 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز شِاب ادوذ صالخراًَ٘  35

 41.1 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ٗاطو٘ي كزٗن عثذ دظ٘ي 36

فاطوَ دمحم رف٘ك  37

 عثذالوج٘ذ

 38.6 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

طجٔ دظ٘ي عثاص  38

 عْض

 29.2 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 29.8 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ُثَ ادوذ صالخ دظْى 39

  اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز رغذٍ اه٘ز دمحم ساٗذ 41

صاتزٗي رت٘ع دوْدٕ  41

 هشتاى

 6.`41 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 30.5 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز اَٗ داتن دمحم هذوْد 42

ط٘ثَ خالذ عثذالُْاب  43

 ٗذ٘ٔ

 36.6 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 42.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ًِٔ خلذّى عطا ٗاط٘ي 44



اهٌَ هاُز صادق عثذ  45

 الزساق

 36.3 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 46.3 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز سُزاء دٌْى دو٘ذ دزٗجَ 46

 41 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز فاتي هِذٕ عْدٍ خالطٖ 47

 45.6 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز صفا رعذ عشٗش كاظن 48

 41.5 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز كزّاى ٗذ٘ٔ دث٘ة دظاى 49

هزٗن ّاثك عثاص  51

 عثذااله٘ز

 35.9 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز

 52.3 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز ُذٓ علٖ دو٘ذ ٗاط٘ي 51

 33.2 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز اٗواى خالذ ف٘اض هذظي 52

 32.1 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز شِذ ًجن عثذهللا صالخ 53

 36.4 اد٘اء هجِزٗح  هاجظت٘ز جٌاى جاتز علٖ گع٘ذ 54

هدى بهاء الدٌن بابات  55

 ادٌب احمد

 50.8 علم الوراثة ماجستٌر

عبٌر عبدالحمٌد فٌصل  56

 مطلن

 69 علم الوراثة ماجستٌر

صبا عبد السالم عباس  57

 حمودي

 37.6 علم الوراثة ماجستٌر

 48.8 علم الوراثة ماجستٌر براء جاسم عبد علوان 58

 36 علم الوراثة ماجستٌر مٌرهشٌرٌن ٌاسٌن طراذ  59

  علم الوراثة ماجستٌر  شذى شاكر احمد محسن 61

 40 علم الوراثة ماجستٌر  بان احمد بدر حمادي 61

اٌناس ابراهٌم خلٌل  62

 ابراهٌم

 30.2 علم الوراثة ماجستٌر 

 46.6 علم الوراثة ماجستٌر  سرى سالم دمحم حسٌن 63

طٌبه عبد السالم علً  64

 حسن

 57 علم الوراثة ماجستٌر 



نور عماد عبد الرزاق عبد  65

 البالً

 50.4 علم الوراثة ماجستٌر 

 36.8 علم الوراثة ماجستٌر  رؤى لٌس عباس حسٌن 66

زهراء ثجٌل عبد الرضا  67

 جوٌد

 32.4 علم الوراثة ماجستٌر 

عال نصٌر مهدي  68

 عبداللطٌف

 35.8 علم الوراثة ماجستٌر 

 60.8 علم الوراثة ماجستٌر  معارج جاسمطٌبه عبد  69

االء عبد الستار خماس  71

 صالح

 63.6 علم البٌئة ماجستٌر 

سمب جمبل سعذي عبذ  71

 الواحذ

 علم البيئت مبجستير 
52.8 

 65.4 علم البٌئة ماجستٌر  شهد عماد محٌسن عبد 72

نور عبدهللا توفٌك  73

 محمود

 علم البٌئة ماجستٌر 
55.2 

خالد لاسم جبرسجى  74  35.2 علم البٌئة ماجستٌر  

 54 علم البٌئة ماجستٌر  ساره ٌسار فاضل دمحم 75

 68.6 علم البٌئة ماجستٌر  اسراء عبد حسٌن علً 76

 57.2 علم البٌئة ماجستٌر  زمن عادل عبدهللا عبٌد 77

مرٌم صالح ناصر  78

 حسون

 علم البٌئة ماجستٌر 
56 

 31.8   امنه حامد شاكر محمود 79

  علم الحٌوان ماجستٌر اٌات مناف عدنان دمحم 81

روٌده عبد هللا عبد  81

 الحسٌن علً

 علم الحٌوان ماجستٌر
69 

زهراء بشٌر جابر  82

 ابراهٌم

 علم الحٌوان ماجستٌر
54.8 



  علم الحٌوان ماجستٌر عذراء معن جبار سالم 83

هبه رعد مجٌد عبد  84

 السالم

 31 علم الحٌوان ماجستٌر

 21 علم الحٌوان ماجستٌر زهراء كرٌم علً جاسم 85

مٌعاد منشد شاهر  86

 عبدالعزٌز

 علم الحٌوان ماجستٌر
 

 56.6 علم النبات ماجستٌر أٌه محمود جاسم دمحم 87

 60.2 علم النبات ماجستٌر حنان ظاهر عٌاش حسٌن 88

طٌبه حسن عبد الكرٌم  89

 حمود

 علم النبات ماجستٌر
53.8 

 68.6 علم النبات ماجستٌر زهراء هادي هالل عباس 91

 34.6 علم النبات ماجستٌر نبأ عبد هللا هادي شاكر 91

سما باسل عطاء عبد  92
 المجٌد

 54.8 علم النبات ماجستٌر

امانً كنعان عبد الرحمن  93
 عبد اللطٌف 

 54.2 احٌاء مجهرٌة دكتوراه

كاردٌنٌا عامر اسماعٌل   94
 عبد  الحافظ

 44.4 احٌاء مجهرٌة دكتوراه

 50 احٌاء مجهرٌة دكتوراه مروه لفته جبر عساف 95

اٌمان عبد الرحمن  96
 محمود سلمان 

 63.6 احٌاء مجهرٌة دكتوراه

 56.4 احٌاء مجهرٌة دكتوراه نور ماجد عبد هللا جاسم  97

تمى عبد الكرٌم حمٌد  98
 حسن

 55.4 احٌاء مجهرٌة دكتوراه

سعود مهديسرى عالء  99  61.6 احٌاء مجهرٌة دكتوراه 

عذراء نجم عبدالزهره  111
 غانم 

 45.8 احٌاء مجهرٌة دكتوراه

  احٌاء مجهرٌة دكتوراه مروه احمد عبد علً 111

 38 علم الحٌوان دكتوراه ٌاسمٌن شاكر محمود دمحم 112

 40.05 علم الحٌوان دكتوراه غنٌه جاسم شنٌور اٌدام 113

عبداالمٌر حسن زٌنب  114
 صخً

 32.7 علم الحٌوان دكتوراه

 35.3 علم البٌئة دكتوراه ساره حسٌن جبار لفته 115

زٌنب عبد الرسول دمحم  116
 حسن

 66 علم البٌئة دكتوراه



 

 

 

 

ورلاء ٌحٌى صالح  117
 محمود

 53.9 علم البٌئة دكتوراه

سرى مؤٌد عبدالمجٌد  118
 جمعة

 31.6 علم النبات دكتوراه



 / لسم الكٌمٌاء2222-2222الطالبات المتمدمات لالمتحان التنافسً درجات لوائم   

 022المجموع  االختصاص الدراسة اسم الطالبة ت

0 
 مالن صبري محمود سالم

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

2,42 

2 
 امانً خضٌر عباس حمادي

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

,8,2 

2 
 شهد كاظم طاهر علً

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

5742 

, 
 زٌنب ذوالفمار حسٌن 

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

22 

2 
 زهراء رحٌم لاسم حسان

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

,, 

5 
 ضحى لحطان بكر فاضل

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

56 

6 
 مرٌم لاسم دمحم غربً

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

2242 

7 
 دمحم احمدحنٌن أرحٌم 

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

,5 

8 
 تبارن حسن غازي سلمان

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

22 

02 
 مروه عالء لاسم حسن

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

0842 

00 
 هند وضاح جمٌل 

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

2842 

02 
 جنان عادل وهاب حمود

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

 غٌاب

02 
 تبارن علً تحسٌن فائك

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

2842 

0, 
 زهراء لاسم مجبل 

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

20 

02 
 تبارن جمال احمد زٌاره

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

,0 

05 
 براء دمحم مرزه عطٌه

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

20 

06 
 رند لؤي عمران محمود

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

2242 



07 
 مٌالد عبد الكرٌم دمحم 

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

2642 

08 
 دعاء نجم عبود جاسم

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

5242 

22 
 نبأ عباس فاضل عبد

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

28 

20 
 طٌبه داود سلمان صالل

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

22 

22 
 علٌويمارٌه عبدهللا حسن 

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

 غٌاب

22 
 غسك دمحم خضٌر عباس

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

28 

2, 
 هبه حمً اسماعٌل مصطفى

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

28 

 

22 
 زهراء خالد صالح دمحم

الكٌمٌاء  ماجستٌر
 الحٌاتٌة

28,2 

     

 022المجموع  االختصاص الدراسة اسم الطالبة ت

 06 الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر نسرٌن مانع طالب مزبان 25

 22 الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر سجى مؤٌد ابراهٌم دمحم  26

 22 الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر زهراء سالم حسن عباس 27

 742, الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر كوثر احمد عبد الرزاق  28

 2, الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر اسراء جبار مناحً عاكول 22

 62 الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر مٌس دمحم عبدهللا سهٌل 20

 28,2 الكٌمٌاء الحٌاتٌة ماجستٌر حنٌن صالح مهدي مظلوم 22

 

 

 

 

 



المجموع  االختصاص الدراسة اسم الطالبة ت

022 

 2242 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر نبأ عبدالكرٌم لعٌبً فالح 0

 5, الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر مركب سهرزهراء مختار  2

 28 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر براء فؤاد عباس محل 2

 22 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر ندى مطر خلوف عبعوب ,

 22 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر زٌنب دمحم عبد صالح 2

 27 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر ندى عصام منادي موسى 5

 0, الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر حسٌنرفعة سعد عبد  6

 28 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر اروى احمد زٌد عبٌد 7

 7, الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر رشا شاكر ناٌف عبد 8

 2842 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر اٌه طاهر عبداألمٌر دمحم 02

 توسعة الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر زهره منٌر احمد دمحم 00

 22 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر سالم مظلوم ثجٌلفاطمه  02

 22 الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر انتصار كاظم دمحم صالح 02

 غٌاب الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر شفاء جمٌل خلٌل عبد ,0

زبٌده اثٌر عبد الخالك  02
 اسماعٌل

 2, الكٌمٌاء العضوٌة ماجستٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 / لسم الكٌمٌاء2222-2222المتمدمات لالمتحان التنافسً الطالبات درجات لوائم   

المجموع  االختصاص الدراسة اسم الطالبة ت

022 

 62 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر رفاه سعد طالب روان 0

 2,42 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر اٌثار عبداالمٌر عبدالواحد  2

 توسعة الالعضوٌةالكٌمٌاء  ماجستٌر اٌات جواد كاظم جبر 2

 242, الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر نبأ علً حسٌن علوان ,

 2, الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر شهد احمد عصام دمحم  2

 20 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر مرٌم حسٌن عبود بطً 5

 27 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر فاطمة الزهراء شاكر حاتم  6

 2, الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر ابراهٌمنور صالح خلٌل  7

 25 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر جنان فالح حسن جاسم 8

 5242 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر اٌات عبدهللا كرٌدي زغٌر 02

 22 الكٌمٌاء الالعضوٌة ماجستٌر سجى عبدهللا كرٌدي زغٌر 00

 22 الالعضوٌةالكٌمٌاء  ماجستٌر غدٌر عدنان الزم كاظم 02

 2042 الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر زٌنب حسٌن كاظم سرحان 02

 27 الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر زٌنب نوري فرٌد شلتاغ ,0

 242, الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر شهد غازي محمود حسن 02

 2242 الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر حوراء جوٌمٌر عوٌد شالل 05

 28,2 الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر عبد فرح خالد دنٌف 06

 27 الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر رشا سماري عطٌه نعمه 07

 2742 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة ماجستٌر زهراء عادل حسٌن مهدي 08

 242, الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة ماجستٌر ساره لحطان داود سلمان 22

 22 الفٌزٌاوٌةالكٌمٌاء  ماجستٌر اٌسر جمعه حمد عواد  20

 2242 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة ماجستٌر رؤى فوزي فاضل جاسم 22

 ,2 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة ماجستٌر نور صباح خضٌر عناد 22

 



 

 / لسم الكٌمٌاء2222-2222الطالبات المتمدمات لالمتحان التنافسً درجات لوائم   

 022المجموع  االختصاص الدراسة اسم الطالبة ت

 2,42 الكٌمٌاء الالعضوٌة دكتوراه هدى مؤٌد نافع ابراهٌم  0

 ,2 الكٌمٌاء الالعضوٌة دكتوراه كوثر ادٌب حسٌن علً 2

 25 الكٌمٌاء الالعضوٌة دكتوراه ارٌج ملن فاضل عمٌش 2

 50 الكٌمٌاء الالعضوٌة دكتوراه فرح سعدون جعفر حسن ,

اسٌل حكمت عبداالمٌر  2
 حسٌن 

 242, الالعضوٌة الكٌمٌاء دكتوراه

 25 الكٌمٌاء الحٌاتٌة دكتوراه وهج سنان دمحم حسن 5

 2, الكٌمٌاء الحٌاتٌة دكتوراه دعاء اكرم عبد غركان 6

 27 الكٌمٌاء الحٌاتٌة دكتوراه منى رشٌد حمٌد مجٌد 7

أسن عبد االمٌر بكتاش  8
 ولً

 22 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة دكتوراه

مرٌم عبد االمٌر عزٌز  02
 خلٌل

 542, الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة دكتوراه

 2742 الكٌمٌاء التحلٌلٌة دكتوراه زٌنب طالب عبدالكاظم 00

 

 

 



نتائج االمتحان التنافسي للمتقدمات للدراسات العليا في كلية العلوم للبنات للعام 

 )قسم الفيزياء( 2222-2222

َزٛجخ  قُبح انزقذٚى االخزصبص انشٓبدح اطى انطبنجخ د

انزُبفظٙ 

011% 

 َزٛجخ انًقبثهخ

 

1  

 سُٚت عجذ انقبدر دمحم ظبْز

 ٚصهخ 52 انقجٕل انعبو َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

2  

 طال طبيٙ دًشح دمحم عهٙ

 ٚصهخ 42,2 انقجٕل انعبو َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

 يٛض عذَبٌ طّ يشعم 3

 

 ٚصهخ 85,2 انقجٕل انعبو َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

4  

 طكُٛخ فالح دظٍ ججز

 ٚصهخ 01 انقجٕل انعبو َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

 ردًخ عالء ادًذ خهٛم 5

 

 ٚصهخ 02 انعبوانقجٕل  َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

6  

 طبرح ْٔبة يجٛذ رشٛذ

 ٚصهخ 55,2 انقجٕل انعبو َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

 عال رائذ عهٙ يٕطٗ  7

 

 ٚصهخ 30,2 انقجٕل انعبو َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

8  

شٓذ جبطى عجذ انصبدت 

 جبطى

 غبئجخ غبئجّ انُفقخ انخبصخ َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

9  

 طبرح شبكز عهٙ دظٍٛ

انًزضزرٍٚ يٍ  َٕٔٚخ ٔثٛئٛخ يبجظزٛز

انعًهٛبد االرْبثٛخ 

ٔالخطبء 

 انعظكزٚخ

 ٚصهخ 05,2

11  

رغزٚذ ادًذ عجذ انزساق 

 دهًٙ

 ٚصهخ 06 انقجٕل انعبو صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

11  

 رَذِ دمحم عجذ هللا عجٛذ

 ٚصهخ 55,2 انقجٕل انعبو صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

12  

 ايُّ ادًذ رشٛذ دظٍ

 ٚصهخ 56 انقجٕل انعبو ٔيٕادصهجخ  يبجظزٛز

 سْزاء عهٙ يقجم عهٙ 13

 

 ٚصهخ 81,2 انقجٕل انعبو صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

ايُّ عصبو عجذ انهطٛف  14

 دأد

 

 ٚصهخ 01 انُفقخ انخبصخ صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

15  

 بل رزكٙ طعٛذ يُشذثي

 ٚصهخ 06 انُفقخ انخبصخ صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

16  

 عذراء ْبد٘ عجٛذ عهٙ

 ٚصهخ 88 انُفقخ انخبصخ صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز



 طبرح رافذ عجبص عهٕٛ٘ 17

 

 ٚصهخ 80,2 انُفقخ انخبصخ صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

 ْذٖ جعفز دمحم دأد 18

 

 ٚصهخ 86 انُفقخ انخبصخ صهجخ ٔيٕاد يبجظزٛز

19  

 ْبجز عجبص فبضم عجبص

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 32 انقجٕل انعبو

 عهٗ رشٛذ جهٛتطجٗ  21

 

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 56,2 انقجٕل انعبو

21  

َٕر انٓذٖ رافذ دبسو عجذ 

 هللا

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 88,2 انقجٕل انعبو

22  

غفزاٌ عجذ انججبر عجذ 

 انظزبر دمحم

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 22,2 انقجٕل انعبو

 طبرح عبدل عجبص كبظى 23

 

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 80,2 انقجٕل انعبو

24  

ثزٕل رضب عجذ انْٕبة 

 عجذ انزساق

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 30,2 انقجٕل انعبو

25  

 َٕر دًٛذ يٓذ٘ عهٕاٌ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 51 انقجٕل انعبو

26  

 دٍُٛ عهٙ عجذ كبظى

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 00 انقجٕل انعبو

 اّٚ دظٍ طبجذ عهٕاٌ 27

 

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 08 انقجٕل انعبو

28  

 سْزاء طّ َعٛى دًٛذ٘

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 52 انقجٕل انعبو

29  

 يزٚى قٛض عجذ هللا يٕطٗ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 05,2 انقجٕل انعبو

31  

 خهٛفخ دظٍرقٗ اكزو 

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 25,2 انقجٕل انعبو

31  

 رطم شهش دٛبٔ٘ دًٕد

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 05,2 انقجٕل انعبو

32  

 سُٚت شٓٛذ كبظى دظٍٛ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 06 انقجٕل انعبو

33  

 اطٛم يؤٚذ خضٛز عجٛذ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 82,2 انقجٕل انعبو

34  

 ٔطٍ طّ سٚبد خهٛفخ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 00 انقجٕل انعبو

35  

 طبرح رساق عجٛذ َٔبٌ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 05 انُفقخ انخبصخ

 ٚصهخ 80,2 انُفقخ انخبصخنٛشر  يبجظزٛز  36



 

 ٔكٓزٔثصزٚبد ٔئبو عقٛم كبظى عجذ

 صبنخْبجز فبنخ يٓذ٘  37

 

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 50,2 انُفقخ انخبصخ

38  

 يزٚى فبضم عجبص كبظى

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 26,2 انُفقخ انخبصخ

39  

 يزِٔ ثزاء ادظبٌ عهٕاٌ

نٛشر  يبجظزٛز

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 84,2 انُفقخ انخبصخ

41  

شًٛبء طعذ٘ عجذ انذهٛى 

 عجذ انفزبح

 ٚصهخ 82 انقجٕل انعبو ٔيٕادصهجخ  دكزٕراِ

 اَزصبر عجبص دًذ خهف 41

 

 ٚصهخ 42,2 انقجٕل انعبو صهجخ ٔيٕاد دكزٕراِ

 رقٛخ عجذ انٕنٙ عجذ هللا 42

 

 ٚصهخ 44 انقجٕل انعبو صهجخ ٔيٕاد دكزٕراِ

ايبَٙ طًٛز عجذ انظبدِ  43

 عجذ ادًذ

 ٚصهخ 08,2 انقجٕل انعبو صهجخ ٔيٕاد دكزٕراِ

44  

 يذًٕد ادًذاّٚ خبنذ 

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 28,2 انقجٕل انعبو

 طٛجخدظٍٛ دمحم عهٙ 45

 

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 58,2 انقجٕل انعبو

 سْزاء عهٙ ججبر ادًذ 46

 

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 52,2 انقجٕل انعبو

 طزٖ رشٛذ دمحم عهٙ 47

 

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 06 انقجٕل انعبو

48  

 فزح عجذ انكبفٙ السو كزٚى

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 56,2 انقجٕل انعبو

49  

 سُٚت جْٕز جعفز عهٙ

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 02,2 انقجٕل انعبو

51  

سُٚت دبسو عجذ انزدٛى 

 دظٍٛ

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 20,2 انقجٕل انعبو

اطزجزق عجبص عجذ انٕادذ  51

 شذر

نٛشر  دكزٕراِ

 ٔكٓزٔثصزٚبد

 ٚصهخ 00 انقجٕل انعبو



 درجات طالبات االمتحان التنافسً / قسم الرٌاضٌات

 م2223-2222للعام الدراسً 

 ماجستٌر/ ماجستٌر رٌاضٌات تطبٌقٌة .1

 011الدرجة من  اسم الطالبة ت

 7582.43 احالم قاسم دمحم غانم  .0

 غ اوراس عباس سلمان بحون  .2

 728.430 سكٌنه صباح حسن عٌدان  .7

 غ غفران حسن جابر راضً  .5

 71 اورٌد عكار فرح عامر  .4

 728.430 فردوس اكرم محً سهٌل  .6

 428.430 مارال دمحم بكته ابراهٌم  .3

 

 ماجستٌر/ ماجستٌر رٌاضٌات صرفة .0

 011الدرجة من  اسم الطالبة ت

 3333333 سرى عبد الباسط دمحم باقر  .1

 3333333 فتحٌه عبد الكرٌم عبد دمحم  .2

 2333333 كفاح هادي علً حمزة  .3

 

 رٌاضٌات احصائٌة وحاسوبٌةدبلوم عالً /  .2

 011الدرجة من  اسم الطالبة ت

 41 اسراء احمد فٌصل رشٌد  .0

 528.430 امٌن جعفر مهدي زهراء دمحم  .2

 728.430 شروق دمحم حسٌن عبٌده   .7

 2582.43 لمى دمحم نجم عبدهللا  .5

 غ مٌنا طالب منشد خلف  .4

 .738052 نرجس صالح مهدي عبدهللا  .6

 


