
 
 
 
 
 
 

بية للعلوم الرصفة   الكيمياءقسم  –كلية التر

 الدراسات العلٌا

 سنة التخرج الشهادة االسم الرباعي ت

 3102 ماجستٌر دمحم مؤٌد ضٌاء الدٌن 1

 3102 ماجستٌر فاتن حكمت فاضل 2

 3102 ماجستٌر عبد الكرٌم حمد عٌفان 3

 3102 ماجستٌر زهراء مصطفى جار هللا  4

 3102 ماجستٌر ابراهٌملمى حازم شٌت  5

 3102 ماجستٌر مهٌب دمحم جاسم  6

 3102 ماجستٌر محسن اسماعٌل خلٌل 7

 3102 ماجستٌر همام طه سلطان صالح 8

 3102 ماجستٌر موفك عاٌش ربٌع سعد 9

 3102 ماجستٌر زهٌرة بشٌر حسٌن وهب 10

 3102 ماجستٌر مهند عماد الدٌن هاشم  11

 3102 ماجستٌر اٌاد خضر الٌاس عتو 12

 3102 ماجستٌر مرتضى حٌدر علً حسن 13

 3102 ماجستٌر ازهر حسٌن علً حسٌن 14

 3102 ماجستٌر اوس دمحم عبد الغنً  15

 3102 ماجستٌر شمٌران عثمان علً 16

 3102 ماجستٌر شاكر عنتر وهب زٌدان 17

 2015 ماجستٌر اٌمان ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم 18

 3102 ماجستٌر ٌاسٌناٌمن نبٌل  19

 3102 ماجستٌر صهٌب ناٌف لطفً 20

 3102 ماجستٌر ٌاسٌن احمد دمحم 21

 2016 دكتوراه مها ذنون حسٌن 22

 3102 ماجستٌر تمٌم احمد لاسم  23

 3102 ماجستٌر اكرام كاظم عثمان 24

 3102 ماجستٌر فاتن فاضل سعٌد  25



 
 
 
 
 
 

 3102 ماجستٌر ابراهٌم صالح الدٌن ابراهٌم  26

 3102 ماجستٌر دمحم خزعل صابر 27

 3102 ماجستٌر فادٌة حكمت فاضل 28

 2018 دكتوراه مؤٌد جاسم دمحم 29

 2018 دكتوراه رنا رمزي عبد زٌدان 30

 2018 دكتوراه اٌمان محمود حسن 31

 2018 ماجستٌر دالل عماد عبد االله 32

 2018 ماجستٌر دمحم ثامر حامد 33

 2018 ماجستٌر اسماعٌل وسام ابراهٌم 34

 2018 ماجستٌر زٌد شهاب احمد 35

 2019 دكتوراه دمحم ٌحٌى ضمرة 36

 2019 دكتوراه سٌماء ابراهٌم خلٌل 37

 2019 دكتوراه ابتسام دمحم شعبان 38

 2019 دكتوراه اٌمان محمود حسن 39

 2019 دكتوراه زٌنة مشعل شعبان 40

 2019 دكتوراه نغم ناظم حبٌب 41

 2019 دكتوراه صفوان عبد الستار  دمحم 42

 2019 ماجستٌر سرى منٌر غربً 43

 2019 ماجستٌر اٌناس طالل  دمحم 44

 2020 دكتوراه اسامة دمحم مجٌد 45

 2020 دكتوراه دمحم حازم صبري 46

 2020 دكتوراه امنة الٌاس احمد 47

 2020 دكتوراه امل طه ٌاسٌن 48

 2020 دكتوراه همام طه سلطان  49

 2020 دكتوراه عبد الصمد دمحم علً  سعٌد 50



 
 
 
 
 
 

 2020 دكتوراه انتصار عادل شهاب 51

 2020 دكتوراه صالح حكمت دمحم شٌت 52

 2020 ماجستٌر لٌنا عادل صابر 53

 2020 ماجستٌر اسراء راجح محمود 54

 2020 ماجستٌر االء علً حسٌن 55

 2020 ماجستٌر سارة عبد االله ٌونس 56

 2020 ماجستٌر رغد عامر احمد 57

 2020 ماجستٌر مشتاق سعد ٌونس 58

 2020 ماجستٌر رٌان بشٌر محمود 59

 2020 ماجستٌر رند رعد متً 60

 2020 ماجستٌر غٌث لممان صدٌك 61

 2020 ماجستٌر احالم جاسم دمحم 62

 2020 ماجستٌر هالة شرٌف حٌدر 63

 2020 ماجستٌر براء صالح عبد المادر 64

 2020 ماجستٌر االء جاسم دمحم 65

 2020 ماجستٌر زٌنب حسن سلٌمان 66

 2020 ماجستٌر دمحم ثامر عبد الرزاق 67

 2020 ماجستٌر تمارة طالل فتاح 68

 2020 ماجستٌر احمد دمحم نوري 69

 2021 دكتوراه عمار عبد الجبار عزٌز 70

 2021 دكتوراه مً غانم امٌن اسماعٌل 71

 2021 ماجستٌر فتحً عبد خلفدهللا بع 72

 2021 ماجستٌر سعد صالح احمد 73

 2021 ماجستٌر عبدهللا ضٌاء عبد هللا 74

 2021 ماجستٌر احمد علً صالح 75

 2021 ماجستٌر عصام رعد محمود 76

 2021 ماجستٌر عمرة زهٌر حسٌن 77



 
 
 
 
 
 

 2021 ماجستٌر زٌنب معتز محمود 78

 2021 ماجستٌر غٌداء ٌوسف عزٌز 79

 2021 ماجستٌر رٌان دمحم محمود 80

 2021 ماجستٌر وفاء دمحم علً دمحم سعٌد 81

 2021 ماجستٌر امل اسماعٌل محمود 82

 2021 ماجستٌر سالم ججو مارزٌنا 83

 2021 ماجستٌر حذٌفة اٌاد رشٌد 84

 2021 ماجستٌر دمحم ابراهٌم انور 85

 2021 ماجستٌر تمارة عبد السالم ٌونس 86

 2021 ماجستٌر احالم دمحم ٌاسٌن 87

 3130 ماجستٌر محمود فاضل عباس حسٌن 88

 3130 ماجستٌر احمد حسٌن علً محسن 89

 3130 ماجستٌر مسلم امٌن حسن عبو 90

 3130 ماجستٌر ماهر عبد خضر عمر 91

 3130 ماجستٌر براء صالح عبد المادر  92

 3130 ماجستٌر لٌنا عادل صابر 93

 3130 ماجستٌر دمحم طٌب احمدمحمود  94

 3130 ماجستٌر عبد هللا خلٌل ابراهٌم عبد هللا 95

 3130 ماجستٌر هشام امٌن طاهر دمحم صالح 96

 3130 ماجستٌر نور دمحم طٌب مهدي 97

 3130 ماجستٌر خدٌجة سهٌل ٌونس عباس 98

 3130 ماجستٌر ضٌاء محمود فتحً عواد 99

 2022 دكتوراه رنا طالب ابراهٌم 100

 2022 دكتوراه غفران ذنون صدٌك 101

 2022 ماجستٌر احمد لاسم  حسن 102

 2022 ماجستٌر اٌة احسان  جمٌل 103

 2022 ماجستٌر اسماء حمزة عباس 104



 
 
 
 
 
 

 2022 ماجستٌر زهراء جمٌل مرعً 105

 3133 ماجستٌر عمر شفٌك بكر مرعً 106

 3133 ماجستٌر مثنى بشٌر عبد هللا علً 107

 3133 ماجستٌر دمحم امهٌدي شهاب احمد 108

 


