
 
 
 
 
 
 

بية للعلوم الرصفة   علوم الحياةقسم  –كلية التر

 الدراسات العلٌا

 سنة التخرج الشهادة االسم الرباعي ت

 3102 دكتوراه بٌداء عبد العزٌز دمحم صالح 1

 3102 دكتوراه عماد طاهر عبد هللا 2

 3102 دكتوراه رافع لاسم دمحم حمزة 3

 3102 دكتوراه بشٌر رشٌد احمد 4

 3102 دكتوراه نجمبلمٌس ٌحٌى  5

 3102 دكتوراه ازهار عبد الجبار حامد 6

 3102 دكتوراه لبنى ٌاسٌن عباس 7

 3102 دكتوراه معتز عادل راشد 8

 3102 دكتوراه سهٌرة ولٌد عبد هللا 9

 3102 دكتوراه فائك حسن علً راضً  10

 3102 دكتوراه استبرق ضٌاء الدٌن عبد هللا 11

 3102 دكتوراه دمحم داوددمحم عبد االله  12

 3102 دكتوراه لتٌبة شعٌب دمحم صالح 13

 3102 ماجستٌر عمر بشٌر شٌت مصطفى 14

 3102 ماجستٌر عبد هللا طالل سلطان 15

 3102 ماجستٌر زٌن العابدٌن حمزة عباس 16

 3102 ماجستٌر زهراء ابراهٌم دمحم 17

 3102 ماجستٌر مهند حازم خضٌر 18

 3102 ماجستٌر فارسرٌاض خلف  19

 3102 ماجستٌر االء طه ٌونس حمادي 20

 3102 ماجستٌر سمٌة سامً احمد 21

 3102 ماجستٌر زٌنا عبد الستار عبد البالً لاسم 22

 3102 دكتوراه فؤاد سالم اسماعٌل 23

 3102 دكتوراه فاطمة ابراهٌم سلطان  24

 3102 دكتوراه مثنى جاسم دمحم 25

 2014 دكتوراه محمود نوحصفاء دمحم  26

 3102 ماجستٌر وفاء عصام عبد المادر  27



 
 
 
 
 
 

 3102 ماجستٌر دمحم حامد عبد المادر محمود 28

 3102 ماجستٌر منهل دمحم ابراهٌم علً 29

 3102 ماجستٌر احمد ٌوسف الٌاس دمحم 30

 3102 ماجستٌر غازي فٌصل وسمً بطً 31

 3102 ماجستٌر دمحم ماجد عبد الرزاق اٌوب 32

 3102 ماجستٌر مروان نجم عبد علً 33

 3102 ماجستٌر ابراهٌم جاسم حسٌن دمحم 34

 3102 ماجستٌر خمٌس جهاد عباوي علً  35

 3102 ماجستٌر علً طارق عبد الفتاح ٌونس 36

 3102 ماجستٌر عبد الكرٌم دمحم نوري  37

 3102 ماجستٌر انهار نصر الدٌن نور الدٌن 38

 3102 ماجستٌر ضبٌان دمحم زكًزٌنة  39

 3102 دكتوراه شمال ٌونس عبد الهادي 40

 3102 دكتوراه بسام حسٌن اٌوب 41

 3102 دكتوراه سفٌان حجً سٌدو 42

 3102 ماجستٌر فنار دواس محمود 43

 3102 ماجستٌر انتصار حازم حامد 44

 3102 ماجستٌر مصعب سالم خلف 45

 3102 ماجستٌر نسرٌن اسماعٌل دمحم 46

 2015 ماجستٌر نسرٌن اسماعٌل دمحم حسٌن 47

 3102 دكتوراه زٌنة وجٌه حمٌد 48

 3102 دكتوراه غادة شرف الدٌن ٌحٌى 49

 3102 دكتوراه جهان حمه شرٌف  50

 3102 دكتوراه فوز عبد السالم خلٌل 51

 3102 دكتوراه عالء حسٌن علً 52

 3102 ماجستٌر زهراء اسماعٌل خضٌر 53

 3102 ماجستٌر اسراء نضال حسٌن 54

 3102 ماجستٌر رواء ججً سالم 55

 3102 دكتوراه رغد نواف جرجٌس 56

 3102 دكتوراه االء سعٌد شٌت 57

 3102 دكتوراه بادٌة عبد الرزاق جمال 58



 
 
 
 
 
 

 3102 دكتوراه حنان صدٌك سعدون 59

 3102 دكتوراه رٌا غالب سعد هللا 60

 3102 دكتوراه االله ٌونسامال عبد  61

 3102 ماجستٌر عالء طلعت حسٌن عبد 62

 3102 ماجستٌر زهٌر جرجٌس جمعة 63

 3102 ماجستٌر االء عٌسى حسٌن حمو 64

 3102 ماجستٌر هبة محمود خضر 65

 3102 ماجستٌر رؤى عزت فاضل  66

 3102 ماجستٌر وعد محمود جاسم 67

 2018 دكتوراه اواب وعدهللا ٌونس 68

 2018 دكتوراه مرا اسامة احمد 69

 2018 ماجستٌر غزوان ثامر  خضٌر 70

 2019 دكتوراه نوار طالل حامد 71

 2019 ماجستٌر فاطمة نشوان نذٌر  72

 2019 ماجستٌر عمرة ناصر ٌونس 73

 2019 ماجستٌر زٌد احمد ٌونس  74

 2019 ماجستٌر رغدة حمٌد علً 75

 2019 ماجستٌر عبدهللا حسٌن  جاسم 76

 2019 ماجستٌر شٌماء غازي ٌونس 77

 2019 ماجستٌر االء عبد اللطٌف صالح 78

 2019 ماجستٌر مٌسر ة زهٌر غثٌث 79

 2019 ماجستٌر رغٌد سعٌد شمعون 80

 2019 ماجستٌر والء فاروق  فتحً 81

 2019 ماجستٌر اٌمان جاسم عبدهللا 82

 2019 ماجستٌر احمد شهاب احمد 83

 2019 ماجستٌر احمد محمود دمحم 84

 3102 ماجستٌر صفاء اسعد دمحم لادر 85

 2019 ماجستٌر صفاء اسعد دمحم لادر 86

 2019 ماجستٌر شٌماء دمحم طاهر مهٌدي صالح 87

 2020 دكتوراه ٌونس سعدي سعٌد 88

 2020 دكتوراه دمحم عرفات دمحم سلٌمان 89



 
 
 
 
 
 

 2020 دكتوراه دمحم ٌونس احمد 90

 2020 دكتوراه سهٌلة ٌعموب ٌوسف 91

 2020 دكتوراه سٌماء احمد بكر 92

 2020 ماجستٌر شهد منهل دمحم 93

 2020 ماجستٌر شٌماء دمحم طاهر 94

 2020 ماجستٌر صفاء اسعد دمحم 95

 2020 ماجستٌر مصعب  عبٌد حمد 96

 2020 ماجستٌر نزار دمحم حسن 97

 2020 ماجستٌر منتهى محمود احمد 98

 2020 ماجستٌر مها زهٌر ذنون 99

 2020 ماجستٌر دعاء باسم  عبد الرحمن 100

 2020 ماجستٌر حامد حسان  حامد 101

 2020 ماجستٌر عبد العزٌز صبحً 102

 2020 ماجستٌر سارة عامر اسود 103

 2021 دكتوراه منى عمر شهاب 104

 2021 دكتوراه رشا فوزي عبد الرزاق 105

 2021 دكتوراه العابدٌن حمزة عباسزٌن  106

 2021 دكتوراه طه عبد الوهاب خمٌس 107

 2021 دكتوراه سنابل عبد المنعم عبد المجٌد 108

 2021 دكتوراه سٌماء سامً  صالح 109

 2021 دكتوراه علٌاء حازم عبد الرزاق 110

 2021 دكتوراه رعد حمد محمود 111

 2021 دكتوراه اروى شوكت ذنون 112

 3130 دكتوراه شفك طارق برهان عبد المادر 113

 3130 دكتوراه هبة فارس سعدون سلطان 114

 2021 ماجستٌر نشأت دمحم صالح 115

 2021 ماجستٌر امامة لاسم فتحً 116

 2021 ماجستٌر انفال زهٌر ابراهٌم 117

 2021 ماجستٌر براء ٌعموب ٌوسف 118

 2021 ماجستٌر ماٌا ابراهٌم جاسم 119

 2021 ماجستٌر وعدهللا اسعد عبدهللا 120



 
 
 
 
 
 

 2021 ماجستٌر احمد جعفر احمد 121

 2021 ماجستٌر هٌثم عبداالله  مجٌد 122

 2021 ماجستٌر براء باسل  رمضان 123

 3130 ماجستٌر دمحم جاسم دمحم حسٌن 124

 3130 ماجستٌر اٌة بشار عبد الحك دمحم علً 125

 3130 ماجستٌر ٌاسر عجٌل جلعو محمود 126

 3130 ماجستٌر اسامة زهٌر عبد الكرٌم احمد 127

 3130 ماجستٌر عمر فٌصل غازي حسن 128

 3130 ماجستٌر سرى محمود عبد نجم 129

 3130 ماجستٌر احمد عبد الرزاق ابراهٌم حسن 130

 3130 ماجستٌر نزهان مدهللا احمد عطٌة 131

 3130 ماجستٌر هند عطٌة دمحم حبو 132

 3130 ماجستٌر كمال عبد المادر دمحم احمد 133

 3130 ماجستٌر علً عبد هللا علً عبد هللا 134

 3130 ماجستٌر سحر باسل دمحم علً 135

 3130 ماجستٌر عثمان اكرم محمود لاسم 136

 3130 ماجستٌر ثناء احمد ابراهٌم حمودي 137

 2022 دكتوراه  تغرٌد حازم صابر عبدهللا 138

 2022 دكتوراه اروى ادرٌس احمد 139

 3133 دكتوراه شٌماء دمحم هشام ٌوسف  140

 3133 دكتوراه تغرٌد حازم صابر عبد هللا 141

 2022 ماجستٌر هنا فوزي حسٌن 142

 2022 ماجستٌر ورلاء خلف حسٌن 143

 2022 ماجستٌر مروى ٌونس عبد الرحٌم 144

 2022 ماجستٌر عبد المؤمن رٌاض لاسم 145

 2022 ماجستٌر فاتن مهدي صالح 146

 2022 ماجستٌر وسام جهاد حسٌان 147

 2022 ماجستٌر ازدهار مطلوب كافً 148

 2022 ماجستٌر دعاء غازي احمد 149

 2022 ماجستٌر مها فالح رمزي 150

 3133 ماجستٌر سمر محمود فتحً خلف 151



 
 
 
 
 
 

 3133 ماجستٌر سوزان عثمان عمر معمً 152

 3133 ماجستٌر سعدهللا نجم عبد هللارلى  153

 3133 ماجستٌر زهراء حازم ذنون احمد 154

 3133 ماجستٌر رشا خطاب عمر خطاب 155

 3133 ماجستٌر سعدون جابر دمحم ثلج 156

 3133 ماجستٌر بدر حسٌن خورشٌد الٌاس 157

 3133 ماجستٌر جمال ٌونس احمد دمحم 158

 3133 ماجستٌر رٌم علً احمد عمر 159

 3133 ماجستٌر اوراد خضٌر عباس سلطان 160

 3133 ماجستٌر دمحم جمال عبد الرزاق داؤد 161

 3133 ماجستٌر سارة صالح سلٌمان محمود 162

 3133 ماجستٌر بنان عبد المحسن طه محمود 163

 3133 ماجستٌر اٌناس عبد هللا ابراهٌم مرعً 164
 


