
بية للبنا  -ة تكريتجامع  ن للدراسات العليا االمتحان ا/  تكلية التر لتنافسي للمتقدمي   

2220-1220العام الدراسي   

 االختصاصات العلمية ) علوم الحياة ، الكيمياء ، الرياضيات (

 

  (21 الماجستت   –الرياضيات + )  (21 دكتوراه –) علوم الحياة (  1قاعه رقم ) 
                                                                                   

 الباب
 

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

 شن كول فاضل عبد العزيز فاتن صالح مهدي حنان محمود صالح سارة صالح جاسم ارساء سعيد شهاب الحان جاسم حماش

 م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة

فائق موحاناسماء  ايمان جاسم حمادي  شنكول محمد غريب مروة داود سليمان خنساء فخري حميد شهد ناطق عزت 

 م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة

 شهد ادريس حسن نجاه محمد سلمان رفل توفيق نامس شهد نوري خباز امل خلف كانون براق صالح محمد

 م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات علوم الحياةد. 

ن   عاليه سعد مطلك نجاه مولود جاسم رؤى عبد اللطيف حازم شيالن قادر صادق انتصار انور شاكر تقوى علي حسي 

 الرياضيات م.  د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة

 غفران جليل ابراهيم نغم نصيف جاسم زهراء احمد خلف عذراء حامد جاسم ايالف سعيد شعبان جلنك حميد محمود

 م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة

 مريم عبد الصمد كريم يرسى مجيد جاسم زينب جاسم محمد سبع عواطف خليل اسماعيل ايالف علي صفوك رفاه عبد السالم ذياب

 م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات د. علوم الحياة

ن  ساجدة علي جاسم غاده عبد صالح ايناس مرزوق ابراهيم زينب حسن مجيد  مريم منسي فاضل ايناس عالء الدين حسي 

 م. الرياضيات . علوم الحياةم م. الرياضيات د. علوم الحياة م. الرياضيات الحياةد. علوم 



بية للبنا  -ة تكريتجامع  ن للدراسات العليا االمتحان ا/  تكلية التر لتنافسي للمتقدمي   

2220-1220العام الدراسي   

 االختصاصات العلمية ) علوم الحياة ، الكيمياء ، الرياضيات (

 

 (  18ماجستت  و   – الكيمياء) (3ماجستت   –) الرياضيات +  ( 21 ماجستت    –) علوم الحياة  (  2قاعه رقم )                                    

 الباب

 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

المدخل

 

ى هاشم مناع رؤى داود سلمان انغام علي محمود حال عبد هللا علي  نادية عبد الرحمن حميد ايفان عبد الهادي سعدون  برسر

 م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الرياضيات م. علوم الحياة

ان ارجمان غفورجنور  بثينة محمد سليمان  ختام طارق حسن زبيدة عدنان طلب اوراس مال هللا ابراهيم خضت  حنان ثابت  

 م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الرياضيات م. علوم الحياة

 دعاء سعد محمد زبيدة نارص جعفر ايالف سلمان دلس عبد الحافظ صبيححنان  وهران حميد شاكر بيداء خضن عبد هللا

 م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الرياضيات الحياةم. علوم 

 دنيا فراس غبيش سارة محمد كاظم ايمان موس بادكار دعاء علي زيدان ابتسام عبد الواحد خلف تبارك مدين عبد

الكيمياءم.  م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة  

 علي  تمارة سالم خزعل
ن  ديانا ثابت حمد سوسن صابر احمد محمد نزهان ايه رانية مجيد حمد ابرار حسي 

 م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة

 راوند عباس محمد صبا برجس ابراهيم براء يوسف رمان رفل احمد مجيد ارساء عبد المنعم شهاب جنان سامي عبد هللا

 م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة

ن  ى خليل ابراهيم رقية عداي فزع اطياف مجيد حبيب حرير عبد امي  ن نجيب سامي  فردوس علي احمد برسر  رني 

 م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة



بية للبنا  -ة تكريتجامع  ن للدراسات العليا االمتحان ا/  تكلية التر لتنافسي للمتقدمي   

2220-1220العام الدراسي   

 االختصاصات العلمية ) علوم الحياة ، الكيمياء ، الرياضيات (

 

 

 (11ماجستت   –كيمياء ال+ )  ( 10ماجستت   –) علوم الحياة (  الملحق-15قاعه رقم ) 

 الباب
 

شب
ال

ــــــــــــــــــــــــــ
ك

ا
 

 المدخل

 هناء ابراهيم صالح نضال طه فارس نوال انور احمد زينب قاسم مجيد

الحياةم. علوم  م. الكيمياء  م. علوم الحياة م. الكيمياء 

 هند ضياء دعوس مارب اسماعيل علي  نورهان ناظم خليل زينب محمود عبد المجيد

 م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء

 هيام جاسم ذياب مروه محمد خلف هبه حسن علي  سالفة محمد عمر

 م. علوم الحياة الكيمياءم.  م. علوم الحياة م. الكيمياء

ن  سناء خليل ابراهيم  وفاء شبل علي  نور الهدى ثامر رجب هبه خالد حسي 

 م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء

وق محمد عكاب  وليدة علي هزاع هدى صباح خليل هدى حامد طوقان رسر

الحياةم. علوم  م. الكيمياء م. علوم الحياة م. الكيمياء  

    فاتن باسم محمد

    م. الكيمياء

 



بية للبنا  -ة تكريتجامع  ن للدراسات العليا االمتحان ا/  تكلية التر لتنافسي للمتقدمي   

2220-1220العام الدراسي   

 االختصاصات العلمية ) علوم الحياة ، الكيمياء ، الرياضيات (

 

 (2والماجستت   5 دكتوراه –+ ) الكيمياء  ( 14ماجستت   –) علوم الحياة (  الملحق-18قاعه رقم )                                                         

 

 

 الباب

 

ك
شبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ال
 

 المدخل

 اديان وعد حبيب  سهت  عطية خلف فضيلة جبار نومان

 م. علوم الحياة د. الكيمياء م. علوم الحياة

وق مهدي عكاب الرة خالد اسماعيل  االء مزبان عبد هللا رسر

 م. علوم الحياة د. الكيمياء م. علوم الحياة

  امنه خطاب عمر  مشارف نوري فيصل منال علي صالح

 م. علوم الحياة د. الكيمياء م. علوم الحياة

 نور عبد السالم محمد مها ابراهيم علي 

 انتصار عبد هللا محسن

 م. علوم الحياة د. الكيمياء م. علوم الحياة

 انفال مجيد حميد والء حازم حميد نبأ توفيق صالح

 م. علوم الحياة د. الكيمياء م. علوم الحياة

 اية كاطع حماد هدى فارس حسن نجالء فتحي محسن

 م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة

ي  هدير صبار مهدي نرسين فايق رمضان
ر
ن ارزوق  ايفان حسي 

 م. علوم الحياة م. الكيمياء م. علوم الحياة


