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 التخصص  الدراسة  االسم الرباعي   ت 
د جابر  1 لم نجم ع  علم الحيوان  ماجست  ه
ئة  ماجست   وق سعد شمس الدين داود  2   علم الب
ف جاسم مهدي  3   علم الحيوان  ماجست   اسم لط
ة  دكتوراه  والء شوكت ع جاسم  4 اء مجه   اح
د  5 ئة  دكتوراه  احمد جاسم محمد ع   علم الب
اد خض   6 د الفتاح  ئة  دكتوراه  ع   علم الب
د االم حمزة جودة  7 ات  دكتوراه  نزار ع   علم الن
د االم   8 ناء محمد ع ع ة  دكتوراه  س اء مجه   اح
ر هادي صالح  9 ة  دكتوراه  تح اء المجه   علم االح

شأت  10 ئة  دكتوراه  مهند رمزي    علم الب
دع حس   11 ات  ماجست   وسام جاسم ع   علم الن
  علم الحيوان  ماجست   نور فرحان شم حس   12
ة  ماجست   شمم نا را جواد  13 اء مجه   علم االح
ب ها هاتف سالم  14 ئة  ماجست   ز   علم الب
د جمعة  15 اد قحطان وح ات  دكتوراه  ا   علم الن
ات  ماجست   اسماء حس علوان  16   علم الن
اس  17 وت ع م  ات  ماجست   ع ك   علم الن
د الخالق  18 اسم ع ة  ماجست   اسامة  اء مجه   علم االح
ئة  ماجست   ساجدة فرحان حس ع   19   علم الب
د  20   علم الحيوان  دكتوراه  صالح مهدي محسن سع
ئة  ماجست   ايناس سلطان جابر حسن  21   علم الب
اظم عمران دهش  22 ئة  ماجست   فائزة    علم الب
د المطلب محسن  23 ات  ماجست   االء محمد ظافر ع   علم الن
ئة  ماجست   دعاء عدي ع الق   24   علم الب
م جواد  25 ب ك ئة  ماجست   ز   علم الب
ب  26 اظم ع عذ دالصاحب    علم الحيوان  دكتوراه  ع
د مهدي حسون 27   علم الحيوان  ماجست   ق حم
اظم محمد حس  28   علم الحيوان  ماجست   اث 
د االم  29 اظم ع ة  ماجست   شار ق  اء مجه   اح
ات  دكتوراه  حس مكطوف ديوان سلمان 30   علم الن
اء ع حس ع  31 ة  ماجست   ا اء مجه   علم االح
فت ع كناوي عبود 32 ة  دكتوراه م اء المجه   علم االح

اس حسن 33 ةعلم   دكتوراه  عدنان حنون ع اء المجه   االح
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  التخصص  شهادة  االسم الرباعي   ت
دري ع حس   35 در   علم الحيوان  دكتوراه ح
د الواحد  36 ل هاشم ع ئة  ماجست   نعم ن   علم الب
ة  ماجست   جنان محمد حسن محمد  37 اء مجه   علم االح
ة  ماجست   أنتصار فرعون أحمد حس   38 اء مجه   علم االح
ل رزاق وهاب هادي   39 ئة  ماجست   هد   علم الب
د الرزاق حسن أحمد  40   علم الحيوان  ماجست   محمود ع
د فهد  41 ماء فؤاد رش ة  ماجست   ش اء مجه   علم االح
ان خلف محسن  42 ب شع ة  دكتوراه  ز اء مجه   علم االح
ح   43 د جعفر    علم الحيوان  دكتوراه  حارث سع
ة  ماجست   نهاد طه محمد جدوع  44 اء مجه   اح
اس جالل  45 ات  دكتوراه  عالء محسن    علم الن
لة داوود سلمان جاسم  46   علم الحيوان  دكتوراه  سه
د  47   علم الحيوان  ماجست   رم محمد عب
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