
 
 
 
 
 
 

بية للعلوم الرصفة   قسم الرياضيات –كلية التر

 الدراسات العلٌا

 سنة التخرج الشهادة االسم الرباعي ت

 3102 ماجستٌر مروان عزٌز جردو احمد 1

 3102 ماجستٌر عمر ٌوسف خطاب 2

 3102 ماجستٌر اركان رزكان مال هللا 3

 3102 ماجستٌر ازهر زكً عبدهللا حسٌن 4

 3102 ماجستٌر عمر حكمت عبدهللا 5

 3102 ماجستٌر لٌس ٌونس محمود 6

 3102 ماجستٌر عبدالحكٌم لممان حسن 7

 3102 ماجستٌر شٌماء رٌاض  ذنون 8

 3102 ماجستٌر سارة فالح عبدهللا 9

 3102 ماجستٌر حسٌن دمحم طاهر 11

 3102 ماجستٌر سالم دمحم خضر حسن 11

 3102 ماجستٌر سٌروان سلٌمان نون 12

 3102 ماجستٌر غادة ٌوسف اسماعٌل 13

 3102 ماجستٌر صفا اسماعٌل حمدون 14

 3102 ماجستٌر دمحم نافع عبد الرزاق 15

 3102 ماجستٌر هدٌل حازم سامً 16

 3102 ماجستٌر سهٌل ٌاسٌن طه الٌاس 17

 3102 ماجستٌر ٌونس حازم ذٌاب  18

 3102 ماجستٌر دلفٌن عبدهللا توفٌك 19

 3102 ماجستٌر حسنطه ٌاسٌن  21

 3102 ماجستٌر خالد دمحم علً خلف 21

 3102 ماجستٌر نسمان عثمان ابراهٌم 22

 2018 ماجستٌر انس احسان بشٌر 25

 2019 ماجستٌر فنار عبد الرزاق  دمحم 26

 2019 ماجستٌر شهاب احمد حسن الٌاس 27

 2019 ماجستٌر راوٌة ابراهٌم بكر بشٌر 28

 2019 ماجستٌر اسماعٌل ابراهٌمباسمة ادرٌس  29



 
 
 
 
 
 

 2019 ماجستٌر عمر  دمحم صالح سلطان 31

 2019 ماجستٌر انس احسان بشٌر 31

 2019 ماجستٌر هبة شكر محمود احمد 32

 2019 ماجستٌر لمٌاء لادر اسماعٌل خلٌل 33

 2019 ماجستٌر رحمة جمال شرٌف 34

 2019 ماجستٌر لصً وٌس حبش نزار 35

 3131 ماجستٌر شرٌفرحمة جمال  36

 2021 ماجستٌر اٌمان هاشم  نجم 37

 2021 ماجستٌر اكرام دمحم  عبد هللا 38

 2021 ماجستٌر حسن ابراهٌم خضر 39

 2021 ماجستٌر دمحم اسماعٌل نوري 41

 2021 ماجستٌر مٌنا غرٌب فرج 41

 2021 ماجستٌر دمحم مزهر  عبد الهادي 42

 2021 ماجستٌر رنا حسٌن علً 43

 3130 ماجستٌر رفل سعود ادهام خطاب 44

 3130 ماجستٌر اسراء رعد فٌصل خورشٌد 45

 3130 ماجستٌر مٌسر علً احمد جاسم 46

 3130 ماجستٌر وعد عسكر دمحم رضا 47

 3130 ماجستٌر زٌد ٌونس دمحم ٌونس 48

 3130 ماجستٌر امل عبد العزٌز ٌونس  49

 2022 ماجستٌر عبد الرزاق  طالل عبد 51

 2022 ماجستٌر فاطمة احمد بشٌر 51

 2022 ماجستٌر وفاء صالح  رمضان 52

 2022 ماجستٌر صفاء عبد الخالك اسماعٌل 53

 2022 ماجستٌر دمحم عبد الجواد مصطفى 54

 2022 ماجستٌر دمحم عزام خلٌل 55

 2022 ماجستٌر زهراء ابراهٌم الٌاس 56

 2022 ماجستٌر رٌان بدٌع سعٌد 57

 2022 ماجستٌر حسن دمحم علً  58

 2022 ماجستٌر االء اسماعٌل احمد 59
 


