
 
 
 
 
 
 

بية للعلوم الرصفة  ياءقسم  –كلية التر ز  الفت 

 الدراسات العلٌا

 سنة التخرج الشهادة االسم الرباعي ت

 3102 دكتوراه ٌاسر ٌحٌى قاسم 1

 3102 دكتوراه خلٌل ابراهٌم دمحم 2

 3102 دكتوراه روعة ناجً ناٌف جاسم 3

 3102 دكتوراه فتحً دمحم جاسم 4

 3102 دكتوراه معتز صالح حسن خلف 5

 3102 ماجستٌر عبدهللا صالح خلف خلٌل 6

 3102 ماجستٌر عبدهللا خالد شاكر محمود غربً 7

 3102 ماجستٌر سوزان خالد هاشم 8

 3102 ماجستٌر مصعب جاسم احمد جاسم 9

 3102 ماجستٌر هانً دمحم صالح سعدون 10

 3102 ماجستٌر امنة محمود عصمت 11

 3102 ماجستٌر زهراء دمحم حسٌن علً 12

 3102 ماجستٌر عمار عادل جاسم 13

 3102 ماجستٌر هشام انور صالح 14

 3102 ماجستٌر نور الدٌن علً حسٌن 15

 3102 ماجستٌر عبٌر بدر ابراهٌم 16

 3102 ماجستٌر فاتن دمحم حمام 17

 3102 ماجستٌر سٌف الدٌن عامر احمد 18

 3102 ماجستٌر عالء ٌوسف ٌعقوب 19

 3102 ماجستٌر داود سلٌمان دمحم 20

 3102 ماجستٌر اثٌر سلٌم محمود 21

 3102 ماجستٌر غزوان كبالن ٌونس 22

 3102 ماجستٌر دمحم علً احمد 23

 2017 ماجستٌر نور مزاحم حازم دمحم 24

 2018 ماجستٌر ابرار قاسم مصطفى 25

 3102 ماجستٌر عبد المؤمن حمٌد مشوح 26

 2019 دكتوراه ٌونس ذنون ٌونس  27



 
 
 
 
 
 

 2019 ماجستٌر نبأ نجم عبد هللا دمحم 28

 2019 ماجستٌر حنٌن محسن علً نجم 29

 2019 ماجستٌر لٌث ٌاسر ٌاسٌن احمد 30

 2019 ماجستٌر مٌسر فتحً فاضل جواد 31

 2019 ماجستٌر قصً عبد الحمٌد الٌاس عباس 32

 2019 ماجستٌر احمد علً احمد رشو 33

 2021 ماجستٌر ٌاسر طه خلٌل 34

 2021 ماجستٌر حمزة دمحم حامد 35

 2021 ماجستٌر روزانا ثابت نوري 36

 2021 ماجستٌر محمود ماجد محمود 37

 2021 ماجستٌر رشا فٌصل حسن 38

 3130 ماجستٌر عدنان حسن خضر  طه 39

 3130 ماجستٌر رحاب رعد داؤد محمود 40

 3130 ماجستٌر نور دمحم علً فاضل 41

 3130 ماجستٌر افراح مشعل كرٌم 42

 3130 ماجستٌر ثراء جرجٌس بولص 43

 3130 ماجستٌر اسماعٌل ثمٌن طلٌع 44

 2022 ماجستٌر لٌث منٌر دمحم 45

 2022 ماجستٌر سما ممتاز  دمحم صالح 46

 2022 ماجستٌر اسماء فرٌد عبد اللطٌف 47

 2022 ماجستٌر امٌر نظٌر  دمحم 48

 2022 ماجستٌر الدٌن عبد الرحمنهالة صالح  49

 2022 ماجستٌر دمحم ماهر دمحم  سامً 50

 2022 ماجستٌر صابرٌن ذنون ٌونس 51

 2022 ماجستٌر بشار علً  دمحم 52

 2022 ماجستٌر ابو بكر امٌن حسٌن 53

 2022 ماجستٌر دمحم ابراهٌم اسماعٌل 54

 2022 ماجستٌر حسٌن علً حسٌن 55

 2022 ماجستٌر دمحممراد جاسم   56
 


