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 االمتحان التنافسي  توزيع الطلبة على قاعات

 القاعة العدد  الدراسة االسم ت القسم

ي 
ان
يو

ح
 ال

ج
تا
الن

ا
 

 حارث نافع شكر محمود  1

 3 دكتوراه 
 ( 12قاعة ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني 
 الطابق الثالث

 زهراء طارق عبدالفتاح عبدالمجيد  2

 محمد وعد محمد علي  3

 احمد ابراهيم ذنون خليف  4

 12 ماجستير 
 ( 1قاعة ) 

 قسم الغابات
 الطابق األرضي 

 اسراء سالم حيدر عبدالواحد  5

 ايوب مشير باوة خالد  6

 بيداء يونس علي حسن  7

 سيروان جميل ابراهيم موسى 8

 صهيب احمد علي داود  9

 عامر عبد زيدان خلف  10

 عثمان محمد عبدالحميد حسين  11

 عالء عبدالعظيم علي توفيق  12

 غضون عبدالمالك حسين محمدعلي  13

 مسار محمد احمد حسين  14

 نهاد عبدالجبار فخرالدين علي خان  15

ت
با
غا

 ال
وم

عل
 

 اخالص مامند حمد مولود  1

 4 دكتوراه 
 ( 12قاعة ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني 
 الطابق الثالث

 حاتم حازم عطاهللا عبدهللا  2

 مروه محمود بدر احمد  3

 منذر يونس محمد احمد  4

 احمد سمير محمود محمد  5

 16 ماجستير 
 ( 7قاعة ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني 
 الطابق الثاني 

 اسماعيل احمد مسلط صالح  6

 اماني هيمان احمد مجيد  7

 سالم مجيد ايه حسين  8

 براء سالم حسين علي  9

 جنار صبحي محمد عبدهللا  10

 جيمن عبدالقادر صالح مصطفى  11

 رند خالد يونس حامد  12

 صباح ثائر طه ياسين  13

 عالء احمد صالح عواد  14

 محمد حامد مصطفى احمد  15

 مصطفى كريم محمود احمد  16

 بشار شيخو محمد علي معن   17

 هلياء رياض نجم عبد  18

 هند محمد عباس حسن  19

 وليد نبيل عبدالقادر احمد  20
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 االمتحان التنافسي  توزيع الطلبة على قاعات

 القاعة العدد  الدراسة االسم ت القسم

ية 
قل

ح
 ال

يل
ص

حا
لم

ا
 

 االء خالد ابراهيم عبدهللا  1
 2 دكتوراه 

 قسم الغابات(  1قاعة ) 
 مروان محمد خلف عبدالكريم  2 الطابق األرضي 

 ابتسام عبدهللا محمود خضير  3

 13 ماجستير 
 ( 10قاعة ) 

 قسم التربة 
 الطابق الثالث

 اسامة مرعي حسن رضا  4

 الياس خضر عبد إبراهيم  5

 امنه طالل حميد سهيل  6

 حسين احمد برجس حسين  7

 احمد يحيى محمد رحمه  8

 شيرين محمدزكي احمد حسن  9

 علي مروان حازم حسن  10

 عمار صالح سامي حميد  11

 مثائل سعد سلطان إسماعيل  12

 محمد حسن ياسين احمد  13

 مصعب احمد شالل احمد  14

 نور مقبول بشير حمادي  15

ية 
غذ

أل
 ا
وم

عل
 

 الياس سرى سنان صديق  1

 4 دكتوراه 
 ( 7قاعة ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني 
 الطابق الثاني 

 عبدهللا انور نافع عبود  2

 علي حسين علي ضعيف  3

 نور علي حسن عبدالرحمن  4

 اية محمدعلي محمدامين حسين  5

 11 ماجستير 
 ( 8قاعة ) 

 قسم علوم األغذية 
 الطابق الثالث

 إبراهيم ايمان حازم خليل  6

 رؤى طارق محمد علي خليل 7

 زكريا مالك عبدالكريم محمد  8

 زيد جمال الدين حسام الدين فائق  9

 سيماء عامر فخري عبدهللا  10

 علي عبدالخالق عبدهللا حسن  11

 محمد طارق خليل إبراهيم  12

 مريم ليث خليل قاسم  13

 مها محمد عبدالقادر سليمان  14

 نورا احمد طه احمد  15
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 االمتحان التنافسي  توزيع الطلبة على قاعات

 القاعة العدد  الدراسة االسم ت القسم

ية 
ائ
لم

 ا
رد

وا
لم

وا
ة 

رب
لت
 ا
وم

عل
 

 1 دبلوم عال  خولة جمال فتحي سليمان  1
 ( قسم اإلنتاج الحيواني 12قاعة ) 

 الطابق الثالث

 امان عادل مولود صالح  2

 3 دكتوراه 
 ( 7قاعة ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني 
 الطابق الثاني 

 غادة احمد محمد عبدالجبار  3

 نور ناهض محمد نجيب قاسم  4

 احمد علي خضر صالح  5

 7 ماجستير 
 ( 8قاعة ) 

 قسم علوم األغذية 
 الطابق الثالث

 امنه رعد احمد علي  6

 تماره نعمت عبدهللا إسماعيل  7

 تهاني شكر محمود مصطفى  8

 رانية نايف علي عبدهللا  9

 شيماء عبدالكريم خضر كريم  10

 صفا عامر حازم يونس  11

و
ت 

با
لن
 ا
ية

قا
 

 1 دكتوراه  معتصم ابراهيم شمعون اسحق 1
 ( 8قاعة ) 
 الطابق الثالث قسم علوم األغذية 

 امنة محمود عبدالجواد احمد  2

 10 ماجستير 
 ( 12قاعة ) 

 قسم اإلنتاج الحيواني 
 الطابق الثالث

 براء ماهر عبدالرزاق ياسين  3

 حنين هاشم محمد علي زكر  4

 رؤى وليد قاسم محمد امين  5

 ريبر سليمان نائف عمي  6

 زينب عادل عبدالقادر جرجيس 7

 يحيى زكي سرمد جاسم  8

 عمر يونس علي احمد  9

 هبة ابراهيم حسين علي  10

 همام سعد نافع احمد  11
ن 

ائ
مك

ال
ت

ال
آل
وا

 
ية 

ع
را

لز
ا

 

 احمد عبدالسالم ادريس عبدهللا 1

 9 ماجستير 
 ( 10قاعة ) 

 قسم التربة 
 الطابق الثالث

 احمد ماهر عزيز يونس  2

 محمد يونس ايوب عبدالعزيز  3

 حسين عالء الدين عبدالموجود داؤد  4

 دنيا حسين محمد علي حمدون احمد  5

 رحمان محمد احميد اسباك 6

 علي عبدالهادي عواد محمد  7

 مؤمن حسن حمد صالح  8

 يزن توفيق حامد عبدالرحمن  9
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 االمتحان التنافسي  توزيع الطلبة على قاعات

 القاعة العدد  الدراسة االسم ت القسم

ق 
ائ
حد

 ال
سة

ند
ه
 و

نة
ست

لب
ا

 

 اسراء ذنون يونس فتحي  1

 7 دكتوراه 
 ( 1قاعة ) 

 قسم الغابات
 الطابق األرضي 

 بدران سبهان عبدهللا يونس  2

 شيماء صالح مهدي حسين  3

 قاسم عبدالرحمن حمدي قاسم  4

 حمدون عزيز مروة ميسر   5

 هبه سعد فائق محمدسعيد  6

 هيثم ثامر عبدالجبار رسول 7

 احمد علي فتحي احمد  8

 25 ماجستير 
 ( 9قاعة ) 

 قسم علوم األغذية 
 الطابق الثالث

 اسامه مردان احمد سليم  9

 اسراء عصام فخري محمود  10

 انور عبد عيسى مصطفى  11

 بكر يوسف حنان محمد  12

 خالد مصطفى علي ناصر  13

 رسل حازم هادي احمد  14

 رغد نجم الدين عبدهللا سليم  15

 ريام رعد حسين علي  16

 زهراء جاسم محمدعلي حسن  17

 زهراء فارس صديق عبدهللا  18

 زهير عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا 19

 سليمان زينب محمود محمد  20

 زينة نبيل محمدامين عبدهللا  21

 سعد راكان محمود احمد  22

 سليمان سالم سليمان إسماعيل 23

 شهد احمد سعدون احمد  24

 علياء حسين علي محمد  25

 عمر عبدالكريم محمد محمود  26

 فادي كريم يوسف متيك  27

 كرم احمد علي محمد  28

 نور بدر احمد هالل  29

 نور ماهر خليل مجيد  30

 وسن ناظم محمد علي احمد  31

 يونس طالل يونس حامد  32

المجموع  
الكلي 
 للطلبة

128 

 


