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 الكيمياء / الدبلوم العالي

 الدرجة األسم ت

 14 احمد فرحان حسن محمد 1

 13 ادريس  حمد  خدام حمد 2

 17 حمد حسين حمد ابراهيم 3

 40 ربى عادل شاكر ديكان 4

 21 زينب احمد كسرى عبدالله 5

 13 عامر ميزر محرب علي 6

 25 عذراء رعد قدور حسين 7

 21 غزوان علي عوده كاظم 8

 21 محمد عباس  عبد خضير 9

 13 يوسف عباس حسين علي 10

 47 ناجح محمد مهنة شبل 11

 

 

 الكيمياء / ماجستير  -

 الدرجة األسم ت

 16 احمد عبدالجليل صالح اسمير 1

 16 احمد علي حسين علي 2

 غ اروى فالح علي حسين 3

 19 اسماء هزبر هادي عثمان 4

 16 اياد نجم عبدالله احمد 5

 27 ايمان احمد كاظم ياسين 6

 15 ايمن محمد محسن  صالح 7

 25 أبرار علي حسين ناصر 8

 16 بالل وسام غازي حسين 9

 17 بلقيس خيري شاكر نوري 10

 22 بنين محمد جاسم مبارك 11



 16 بهاء محمد رشيد نجم 12

 36 تهاني فاضل خلف محمد 13

 28 جواد عون فاضل رشيد 14

 22 حميد خلفحوراء مجيد  15

 19 خوله  ابراهيم عبدالكريم جواد 16

 13 دنيا منعم عبدالجليل ابراهيم 17

 39 ديانا طارق خليل ابراهيم 18

 16 رفل احمد عبدالله علي 19

 20 رنا رشيد  حميد  مجيد 20

 غ ريام سالم عبعوب حسين 21

 20 زبيده عدنان جوامير سعيد 22

 غ زهراء باسم رحيم عاشور 23

 19 زياد ستار جبار حمودي 24

 غ زينب  زكي  نافع  موسى 25

 23 زينب طالل امين حبيب 26

 21 ساره خليل ابراهيم سهيل 27

 22 سرى سعد يوسف مسعود 28

 27 سرى عالء عريبي  سبع 29

 18 سالم داود اسماعيل محمد 30

 16 سليمان عبدالله حسين يوسف 31

 16 سمر محمد درويش علوان 32

 21 سهاد عيدان كاظم جميل 33

 15 سهير عبد االمير حسين سلمان 34

 غ سوالف وليد محمد زيدان 35

 13 صفاء مهدي صالح خماس 36

 22 ضحى سامي جاسم كردي 37



 غ ضحى وجدي محمد مصطفى 38

 18 طارق حسن يحيى حسن 39

 19 طيبه احسان  علي  مرشود 40

 21 عبير  ثامر شريف علي 41

 16 عقيل مسلم كاظم علوان 42

 43 عالء عامر حسين مسلم 43

 18 علي ابراهيم حسن علي 44

 غ علي سعد نومان العبيدي 45

 33 غفران عبد الستار عبدالله زغيتون 46

 53 فراس  جليل خزعل فليح 47

 23 لمى يوسف عبد علوان 48

 غ محمود رافد محمود عزيز 49

 22 مروه قاسم خميس علي 50

 25 مروى علي ياسين نويديس 51

 18 منار  هادي  اسماعيل  حمادي 52

 14 موج طه ياسين عيفان 53

 28 ميمونه اياد سليم غيدان 54

 25 نور علي حسين علوان 55

 20 نور علي مراد علي محمد حسين 56

 21 هاجر طالب هاشم محمد 57

 46 هبه يونس جاسم محمد 58

 21 همام محمد جاسم ريس 59

 27 هند صبار عبد كاظم 60

 


