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 التخصص  الدراسة  االسم الرباعي   ت 
د الخالق   1 اسم ع ة  دكتوراة اسامة  اء مجه  اح
وت   2 م  ات    دكتوراة  ع ك   علم الن
ل هاشم   3 ئة علم   دكتوراة   نعم ن   الب
م جواد  4 ز ك ة  دكتوراة  امال ع اء المجه   علم االح
د فرهود الهال   5 ئة  دكتوراة  سالم حس ع   علم الب
اقر سلمان  6   علم الحيوان  ماجست   ندى غانم 
ار  7 اظم ج م  ة  ماجست   االء رح اء المجه   علم االح
س  8 ي مسلم انف ة  ماجست   ازهار ص اء المجه   علم االح
اس خض   9 ئة  ماجست   ح هاشم    علم الب

ادة خزعل حسن علوش  10 ئة  ماجست   م   علم الب
د صادق  11 ماء غ ع ة  ماجست   ش اء المجه   علم االح
اظم شا   12 م    علم الحيوان  ماجست   نور ك
د هللا محمد  13 ار ع د المنعم  ئة  ماجست   ع   علم الب
دي  14 د الغ ه ل ع ة  ماجست   مرت ن اء المجه   علم االح
د هندال  موازي  15 ة  ماجست   ازهار سع اء المجه   علم االح
اد محسن  16 ة  ماجست   احسان علوان ج اء المجه   علم االح
ان  17 د الحس غض ةعلم   ماجست   فاطمه ع اء المجه   االح
س  18 اد غازي هاشم خم ئة  ماجست   ا   علم الب
د حاجم  19 د مج د الحم   علم الحيوان  ماجست   اسامة ع
اظم رسن محمد  20 ات  ماجست   نورس    علم الن
ة  ماجست   سارة صالح قدوري حس الدرو   21 اء المجه   علم االح
دري  22 لة ال اظم جاسم ع د ال ة  ماجست   ع ع اء المجه   علم االح
د الهادي نا حسن النا   23 ات  ماجست   ض ع   علم الن
اظم احمد  24   علم الحيوان  ماجست   لينا قاسم 
دان عناد الجراح  25 اظم ع   علم الحيوان  دكتوراة  ع 
ة  ماجست   ماجد نعمة ع ع  26 اء المجه   علم االح
دير  27 در ع لفته مو ال    علم الحيوان  دكتوراة  ح
ب مع احمد 28 ة  دكتوراة  ز اء المجه   علم االح
د هللا  29 ن هادي فاضل ع   علم الحيوان  ماجست   صاب
ف طالب 30 د رد ة  دكتوراة  حال م اء المجه   علم االح
دي 31 د  العب ث زه فاضل رش ات  ماجست   ل   علم الن
اظم غفوري احمد النع  32 ات  ماجست   فاطمه    علم الن

ل 33 م اسماع د الرضا ابراه د هللا ع ة علم  ماجست  ع اء المجه   االح
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  التخصص  شهادة  االسم الرباعي   ت
د هللا النع   35 در محمود ع ة  ماجست  ض  اء المجه  علم االح
د الرحمن  36 ار ع ئة  ماجست   هند ج   علم الب
ل احمد مخلف  37 ئة  ماجست   محمود جل   علم الب
م محمد  38 ل ابراه ات  دكتوراة  زنة خل   علم الن
د الرحمن فليح موحان  39 ئة  دكتوراة  ندى ع   علم الب
د الخالق جواد الصفار  40 اسم ع ة  دكتوراة  اسامة  اء المجه   علم االح
د الحس   41 د االم ع د الحس ع ة  دكتوراة  مصط ع اء المجه   علم االح
اوي  42 د الحس ماهود علك جلي   علم الحيوان  دكتوراة  رشا ع
د التحا   43 د المج اء احمد ع ع ات  دكتوراة  ا   علم الن
نا   44 ط حسن ال دان خ ة  ماجست   كوثر ع اء المجه   علم االح
اس عليوي   45 ات  دكتوراة  سكينة ع   علم الن
ئة   دكتوراة  ل حس ع جاسم  46   علم الب
د نوار   47 د حم   علم الحيوان  دكتوراة  مج
ل حس حلو   48   علم الحيوان   ماجست   سنا
اسم حمود   49 ة  ماجست   سمة  اء مجه   اح
م محمد ع   50 ات   ماجست   صادق رح   علم الن
اس   51   علم الحيوان  ماجست   زهور محسن ع
ف  52 ة  ماجست   عماد رسن جل اء مجه   اح
م   53 ة  ماجست   حسن عبود ك اء مجه   اح
  علم الحيوان  ماجست   فاطمة محسن مو   54
اقر  55 ا ص  ات   ماجست  ص   علم الن
د احمد   56   علم الحيوان  ماجست   سارة محمد سع
  علم الحيوان  ماجست   ماجدة هاشم مطلك   57
ات  ماجست   احمد جاسم فرادي   58   علم الن
ة  ماجست   نور لؤي سعدون   59 اء مجه   اح
اء   ماجست   خلدون حسن فاضل جواد   60 ةاح   مجه
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  التخصص  الشهادة  االسم الرباعي   ت
اح محمود   61  علم الحيوان   ماجست  رنا ص
د الوهاب  لعي   62 ماء ع ئة   ماجست   ش   علم الب
ل يوسف   63 ئة  ماجست   مالذ اسماع   علم الب
اظم مهدي   64 د الهادي  ئة   ماجست   ع   علم الب
م   65 س سام منصور  ئة   ماجست   اب   علم الب
اس م مزهر   66 ات   دكتوراة  ع   علم الن
  علم الحيوان  دكتوراة  ان جاسم محمد   67
دان   68 ئة   ماجست   ش محمد ض   علم الب
د   69 ئة   ماجست   ق عامر حم   علم الب
ة  ماجست   فراس رسول محمد   70 اء مجه   اح
د   71 د الحم   علم الحيوان  دكتوراة  ان غسان ع
ة عثمان محمد   72   علم الحيوان  ماجست   سعد
ض  73 م رم د القادر ك ة  دكتوراة  ع اء مجه   اح
اس   74 ة  دكتوراة  نجالء نبهان  اء مجه   اح
د هللا   75 اظم ع اء   دكتوراة  سهاد  ةاح   مجه
د االم منا   76 اء ع ئة  ماجست   عل   علم الب
د  77 ئة   دكتوراة  امل ع حس  عب   علم الب
ف   78 د الهادي نا ئة   دكتوراة  رعد ع   علم الب
اء رزو حس   79 ة  دكتوراة  عل اء مجه   اح
ب زامل خلف  80 ة  ماجست   ز اء مجه   اح
اظم عمران   81 ئة   دكتوراة  فائزة    علم الب
ر محمد   82 ة  دكتوراة  نغم شا اء مجه   اح
د االله طاهر   83 ئة  ماجست   مقداد ع   علم الب
ة  دكتوراة  عذراء صالح فليح   84 اء مجه   اح
ة  دكتوراة  ازدهار محمد جاسم   85 اء مجه   اح
ة هالل حاشوش  86 ات  ماجست   قادس   علم الن
ة  ماجست   ن صالح جاسم محمد  87 اء مجه   اح
د الغفار  88 ه ع ئة  ماجست   هدى ن   علم الب
اسل سلمان  89 ماء  ة  ماجست   ش اء مجه   اح
ب محمود حامد  90 ات  ماجست   ز   علم الن
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  التخصص  الشهادة  االسم الرباعي   ت
د الحس   91 ة  ماجست  ثائر ع ع اء مجه  اح
  علم الحيوان  ماجست   براء احمد سا   92
اظم غناوي  93 ات  ماجست   افراح    علم الن
ئة  ماجست   احمد  حاتم جاسم    94   علم الب
حرا   95 ات  دكتوراة  رسل محمد جاسم محمد ال   علم الن
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