
اسماء المتنافسين لدراسة الماجستير لفرع االدوية والسموم اسماء  
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المتنافسين لدراسة الماجستير لفرع الكيمياء الصيدالنية   

 

 

 

 

 

 

 

العلوم المختبرية المتنافسين لدراسة الماجستير لفرع  

  االسم الدرجة

 1 حيدر حسين لعيبي 91

 

 

 

 

  االسم الدرجة

72  1 انمار خليل ابراهيم 

 2 مروة سعد حودة 50

ى نبهان عدايجس 52  3 

 4 هاجر عالء عبيد 48

 5 يوسف توفيق محمد 30

 6 اسيا سمير داود  42

 7 لبنى زهير عبد الكريم 45

 8 ابتهال نصير سلمان  36

 9 عمر محمد عبادي 59

 10 فاطمة محمد سعد 50

  االسم الدرجة

 1 دعاء محمود ابراهيم 76

 2 عبد المهيمن امجد 82

 3 ضحى عماد طه 67

 4 حسين علي كريم 78

 5 سيفان اديب 53

 6 سارة صدقى اسماعيل 67

 7 مصطفى ماهر عالوي 47

  االسم الدرجة

 1 دعاء محمود ابراهيم 76



 المتنافسين لدراسة الماجستير علوم صيدلة

  االسم الدرجة

 1 مروة عبد هللا صالح 56

 2 داليا بدري خضير 81

 3 ميسم حسين محمد علي 84

 4 رسل عقيل حمزة 59

 5 ود فيصل نعمة 81

 6 رغد عامر عمر 75

 7 ميساء ماجد شاكر 73

 8 سيناء يوسف سلمان 86

 9 حله ناطق يحيى 80

 10 داليا عبد الحسين ناهي 64

 11 زينب عزيز علي 78

 12 رغد عارف عبد الكاظم 62

 13 زينب سعد قدوري 72

 14 لينا فكرت محمود 66

 15 هلين فارس مرزوك 92

 16 حنين صبحي شهيد 60

 17 حنان مثنى مهدي فوزي 74

 18 اسيل سهيل نجم 72

 19 اسيل احمد جاسم 86

 20 نور علي كاظم 75

 21 عيسى بهاء الدين فاضل 96

 22 مصطفى هالل بهجت 53

 23 عصام عبيد كرحوت 62

 24 عمر سعد صالح 76

كاظم معارزحمد  74  25 

 26 ثائر شافي حسين 33

 27 ياسر كاظم هاشم 58

 28 مازن عبد الرضا عطية 72

 29 عالء محمد عبد الغني 59

 30 نبراس عباس لعيبي 65

 31 علي نعمة وناس 88

 32 رنا بهاء محمد 87

 33 هدى صالح كاظم 58

 34 ريم بولص سادة 47

 35 امير زهيروهيب 61

جاسمجابر خضير  61  36 



 

 

 

 

 

سماء المتنافسين لدراسة الدكتوراة / علوم صيدلةا  

 

 

 الدرجة االسم ت

 65 نور وليد إبراهيم 1

 60 رافد محمد هاشم  2

 55 رشا عبد الكريم عبد القادر 3

 47 رنا حسين كطيف 4

 42 فدوى غسان حميد 5

 39 علي عماد عبد المهدي 6

 43 عمر صالح صديم 7

 39 احمد مجيد موسى 8

 38 صبا حميد مجيد 9

 34 آية ياسين محمود 10

 25 زينب محمد عبد الخالق 11

 

 37 عمر سالم محسن 81

 38 هبه طه ياسين 70

 39 زينب حسن مسلم 64


