
 

                                      

علوم الحياة/ ماجستير / درجة االمتحان التنافسي للدراسات العليا         

2023-2022للعام الدراسي 

جامعة كركوك 

بية للعلوم الرصفة كلية التر

شعبة الدراسات العليا

 القسماالسم الرباعيت
ً
(%100)درجة االمتحان رقما

26علوم الحياة/علوم الحياةارساء احمد خورشيد رؤوف1

28علوم الحياة/علوم الحياةاسماء محمود جمال ابراهيم2

26علوم الحياة/علوم الحياةاسماء نور الدين رشيد عزت3

ن4 22علوم الحياة/علوم الحياةاسيا محمد علي حسي 

ن كاظم نعمت عزت5 34علوم الحياة/علوم الحياةاسي 

36علوم الحياة/علوم الحياةاالء محمد شكر حمه6

 ابراهيم علي7
ن 24علوم الحياة/علوم الحياةالهام حسي 

22علوم الحياة/علوم الحياةايه علي محمد رحمان8

يفان برهان رمضان فرج9 34علوم الحياة/علوم الحياةبي 

32علوم الحياة/علوم الحياةتبارك معن  داود حميد10

48علوم الحياة/علوم الحياةحسام خليل ابراهيم حاج11

28علوم الحياة/علوم الحياةحليمة حمد ابراهيم عزيز12

ن جارهللا13 48علوم الحياة/علوم الحياةحنان احسان تحسي 

26علوم الحياة/علوم الحياةداستان برهان رمضان فرج14

ن حمه15 48علوم الحياة/علوم الحياةدانياس  رفيق  محمد امي 

38علوم الحياة/علوم الحياةديانه رسدار يوسف خرسو16
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ن محمد17 38علوم الحياة/علوم الحياةرحمه طلب  حسي 

18علوم الحياة/علوم الحياةرشا رساج عجاج عبدهللا18

ن محمد عبدهللا19 48علوم الحياة/علوم الحياةرقيه حسي 

38علوم الحياة/علوم الحياةروكان حازم حمد عبدهللا20

30علوم الحياة/علوم الحياةزينب  محسن  حمد  صالح21

36علوم الحياة/علوم الحياةزينب احمد عزيز عيىس22

36علوم الحياة/علوم الحياةزينب فؤاد وهاب علي23

34علوم الحياة/علوم الحياةساره احمد حسن محمد24

24علوم الحياة/علوم الحياةسالم  صباح  صالح  احمد25

48علوم الحياة/علوم الحياةسجى محمد حميد مصلح26

50علوم الحياة/علوم الحياةسعدون محمد عبدهللا سليمان27

غعلوم الحياة/علوم الحياةسماح علي محمد جاسم28

ن محمد عباس29 52علوم الحياة/علوم الحياةشكران عبدالحسي 

صفرعلوم الحياة/علوم الحياةشيماء  هدايت كرم  عبد هللا30

ن محمد عبدهللا31 28علوم الحياة/علوم الحياةعلي  حسي 

32علوم الحياة/علوم الحياةعلي  نظام الدين فاضل  عباس32

38علوم الحياة/علوم الحياةعلي صالح ناظم محمد33
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ي34
32علوم الحياة/علوم الحياةغفران صباح سلمان راضن

42علوم الحياة/علوم الحياةغنن جاسم محمد عزيز35

40علوم الحياة/علوم الحياةفاطمه هشام عباس عبدهللا36

44علوم الحياة/علوم الحياةفريال محمد شهاب حميد37

38علوم الحياة/علوم الحياةمحمد ابراهيم خلف عبدهللا38

24علوم الحياة/علوم الحياةمروه موفق جاسم  محمد39

22علوم الحياة/علوم الحياةمريم نجم الدين عزيز صالح40

28علوم الحياة/علوم الحياةنداء محمود شكر محمود41

ن زينل عباس42 34علوم الحياة/علوم الحياةنور حسي 

36علوم الحياة/علوم الحياةهبه اياد محمود علي43

36علوم الحياة/علوم الحياةهويده محمد روؤف عمر44

24علوم الحياة/علوم الحياةهيفاء جمعة عبدالرحمن خلف45

32علوم الحياة/علوم الحياةوليد صالح متعب حمادي46


