
  ٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي )  قسم علوم الحیاة/  الماجستیر  – الدراسات العلیا( الطلبة المستمرین بالدراسة 

  المشرف  قناة القبول  المرحلة  القسم  اسم الطالب  ت
    نفقة عامة  كورس بدایة علوم الحیاة  نور ثامر حمود  ١
    عامةنفقة   كورس بدایة علوم الحیاة  بهجت فخري محمود  ٢
    نفقة عامة  كورس بدایة علوم الحیاة  قاسم محمد فتحي مظهر  ٣
    نفقة خاصة  كورس بدایة علوم الحیاة  خلدون بتال احمد حمادي  ٤
    نفقة عامة  كورس بدایة علوم الحیاة  المثنى خمیس حمید عبد الغفور  ٥
    نفقة خاصة  كورس بدایة علوم الحیاة  ضحى ذاكر خلف عبد  ٦
    خاصةنفقة   كورس بدایة وم الحیاةعل  صفا عباس خضیر محمد  ٧
    نفقة خاصة  كورس بدایة علوم الحیاة  ایاد عامر جبوري عداي  ٨
    نفقة عامة  كورس بدایة علوم الحیاة  محمود طالب شكیر اسود  ٩
    نفقة عامة  كورس بدایة علوم الحیاة  حنان یوسف رشید محمود  ١٠
    خاصةنفقة   البحث علوم الحیاة  مصطفى فالح داود  ١١
    نفقة عامة  البحث علوم الحیاة  محمد حمادة مصلح  ١٢
    نفقة خاصة  البحث علوم الحیاة  سعید زیدان خلف  ١٣



    عامةنفقة   البحث علوم الحیاة  وسام كریم ابراهیم  ١٤
    نفقة عامة  البحث علوم الحیاة  رضاب عجیل جاسم  ١٥
    نفقة عامة  البحث علوم الحیاة  نغم معد حمدي  ١٦
    عامةنفقة   البحث علوم الحیاة  هند حامد حسن  ١٧
    خاصةنفقة   البحث علوم الحیاة  سیف صبحي نوري  ١٨
    خاصةنفقة   البحث علوم الحیاة  وجدان حمید عبد الرزاق  ١٩
  حارث كامل بنیة. د  ذوي الشهداء  البحث علوم الحیاة  حسن عطیة فرحان  ٢٠
  عبد اهللا عبد الجلیل. د  الشهداء ذوي  البحث علوم الحیاة  ایاد خیر اهللا حردان  ٢١

  مثنى محمد عواد. د  نفقة خاصة  البحث علوم الحیاة  عباس علي حمدي  ٢٢

رقن قیده في  علوم الحیاة  علي عبد اهللا صالح  ٢٣
١/٤/٢٠١٢  

    

رقن قیده في  علوم الحیاة  محمد حسناوي علي  ٢٤
١/٤/٢٠١٢  

    

رقن قیده في  علوم الحیاة  محمد رمیض مطر  ٢٥
٤/١٠/٢٠١٥  

    

  ظافر فخري عبد القادر. د    البحث علوم الحیاة  فراس جمال ابراهیم  ٢٦



  ظافر فخري عبد القادر. د    البحث علوم الحیاة  عدنان علي حماد  ٢٧

      مؤجلة علوم الحیاة  سرى قاسم مصطفى  ٢٨

رقن قیدها في  علوم الحیاة  بتول عبید خلیفة  ٢٩
١٥/٦/٢٠١٥  

    

 


