
درجة االمتحانالدراسة المطلوبةالقسماالسم الرباعيت

45ماجستيرعلوم الحياةاحمد شهاب  احمد خميس1

20ماجستيرعلوم الحياةاحمد غازي عباس حسن2

45ماجستيرعلوم الحياةاسراء   طاهر  عصفور سلمان3

46ماجستيرعلوم الحياةاشواق لطيف عبدالرزاق خلف4

27ماجستيرعلوم الحياةاكرام سعدون كاظم عباس5

28ماجستيرعلوم الحياةاالء عباس عبدالوهاب مسعود6

37ماجستيرعلوم الحياةاالء قحطان علي حسين7

23ماجستيرعلوم الحياةامل رحمن الزم دحام8

32ماجستيرعلوم الحياةامل طلب جميل حسن9

32ماجستيرعلوم الحياةاية طارق حسين حسن10

39ماجستيرعلوم الحياةايالف  اسماعيل  خميس كريفع11

غائبماجستيرعلوم الحياةايه محمد عبدهللا كاظم12

 / 2023-2022درجات االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 

جامعة ديالى/ كلية العلوم / ماجستير علوم الحياة 



37ماجستيرعلوم الحياةايه وسمي ابراهيم رزيج13

43ماجستيرعلوم الحياةأسماء عدنان عبدالخالق فتح هللا14

34ماجستيرعلوم الحياةباسمه داود احمد مغامس15

27ماجستيرعلوم الحياةتوفيق كيطان حاتم محمد16

26ماجستيرعلوم الحياةثناء عباس  عبد  ياسين17

32ماجستيرعلوم الحياةجمال ربح كاظم عبيد18

44ماجستيرعلوم الحياةحسن ناجي لطيف لعيبي19

53ماجستيرعلوم الحياةحنين فالح حسن جاسم20

26ماجستيرعلوم الحياةدالل عالء جدوع عبود21

33ماجستيرعلوم الحياةرغد  عبدالكريم  هادي  علي22

22ماجستيرعلوم الحياةرغد سعد  عدوان  خلف23

30ماجستيرعلوم الحياةرواء علي جبار محمد24

32ماجستيرعلوم الحياةرؤى اياد شفيق توفيق25

26ماجستيرعلوم الحياةرؤى عبد الحميد  عبد هللا حسين26



28ماجستيرعلوم الحياةزهراء محمد عصفور سلمان27

34ماجستيرعلوم الحياةزهراء نجم عبدالباري جاسم28

27ماجستيرعلوم الحياةزينب شوقي علي عبد29

35ماجستيرعلوم الحياةزينب نادر عبد علوان30

50ماجستيرعلوم الحياةزينه طالب عويد هيدان31

25ماجستيرعلوم الحياةسامر سامي خليفة  صالح32

33ماجستيرعلوم الحياةسجى عيسى جعفر حميد33

32ماجستيرعلوم الحياةسرى صالح غضبان كاظم34

40ماجستيرعلوم الحياةسما رشدي سلوم  علي35

28ماجستيرعلوم الحياةسما فايق ذياب غفوري36

49ماجستيرعلوم الحياةسماء سلمان ستار عباس37

غائبماجستيرعلوم الحياةشيماء  باسم  محمد  حسين38

30ماجستيرعلوم الحياةضحى شهاب داود هاتف39

35ماجستيرعلوم الحياةضحى عبدالكريم حميد احمد40



29ماجستيرعلوم الحياةطيبة عماد مهدي صالح41

34ماجستيرعلوم الحياةعادله سعد عبدالوهاب عبدالرزاق42

16ماجستيرعلوم الحياةعالء عيدان اعور حسن43

29ماجستيرعلوم الحياةعلي اياد كامل توفيق44

16ماجستيرعلوم الحياةعلي بدر عبدهللا خليل45

24ماجستيرعلوم الحياةعلي جاسم عبد زاير46

29ماجستيرعلوم الحياةعمر  طاهر حسن احمد47

42ماجستيرعلوم الحياةفاطمه جاسم محمد عبد هللا48

46ماجستيرعلوم الحياةفالح حسن عباس شلغم49

48ماجستيرعلوم الحياةكرار جابر براك علوان50

44ماجستيرعلوم الحياةلبنى منير احمد فاضل51

17ماجستيرعلوم الحياةمحمد منير عبد علي52

35ماجستيرعلوم الحياةمروه حسين ناصر حمادي53

27ماجستيرعلوم الحياةمصطفى محمد نايف خضير54



36ماجستيرعلوم الحياةمنار ماجد ابراهيم علوان55

24ماجستيرعلوم الحياةمنتصر محمد هاشم جالب56

46ماجستيرعلوم الحياةمهند خليل ابراهيم مرهون57

34ماجستيرعلوم الحياةميمونه سامي كاظم نجرس58

41ماجستيرعلوم الحياةنائل علي ناصر حسين59

24ماجستيرعلوم الحياةنبأ علي موسى محمد60

37ماجستيرعلوم الحياةنور رباح راضي فرمان61

40ماجستيرعلوم الحياةنور طالب زنزل محمد62

39ماجستيرعلوم الحياةنور غفوري قدوري ياسين63

25ماجستيرعلوم الحياةهالة  احمد  سلمان  كاظم64

17ماجستيرعلوم الحياةهديل خالد تركي عليوي65

40ماجستيرعلوم الحياةهند مولود علي عبدهللا66

39ماجستيرعلوم الحياةواثق طالل عناد عبد67


