
سنة التخرجالقسم و االختصاصالجنساالسم الرباعيت

٢٠١٦-٢٠١٧علوم الحياةذكريوسف عبيس عليوي هارون١

٢٠١٦-٢٠١٧علوم الحياةانثىاخالص محسن تالي علي٢

٢٠١٦-٢٠١٧علوم الحياةانثىبتول ثامر عبد هللا محمد٣

٢٠١٦-٢٠١٧الكيمياءانثىهدير علي تركي عفجاوي٤

٢٠١٦-٢٠١٧الكيمياءانثىياسمين سالم حسن علي٥

٢٠١٦-٢٠١٧الكيمياءانثىام كلثوم عالوي عبد هللا عباس٦

٢٠١٦-٢٠١٧الفيزياءانثىلقاء علي عبيد خفات٧

٢٠١٦-٢٠١٧الفيزياءذكرعلي حسين نجم عبد٨

٢٠١٦-٢٠١٧الفيزياءانثىرنين علي ظاهر حبيب٩

٢٠١٦-٢٠١٧ضيات وتطبيقات الحاسانثىهبة فاضل طحيور جهادي١٠

٢٠١٦-٢٠١٧ضيات وتطبيقات الحاسانثىاضواء حسين لهمود حسن١١

٢٠١٦-٢٠١٧ضيات وتطبيقات الحاسذكرحسين رحيم عويد خواف١٢

٢٠١٦-٢٠١٧البيئة والتلوثانثىزهراء شهيد عبد هالل١٣

٢٠١٦-٢٠١٧البيئة والتلوثانثىمروة علي عبد العباس عبد الحسين١٤

٢٠١٧-٢٠١٨علوم الحياةانثىصفاء عبد الحسين عبد هللا ارباط١٥

٢٠١٧-٢٠١٨علوم الحياةانثىانوار ناصر محمد جاسم١٦

٢٠١٧-٢٠١٨علوم الحياةذكرحسين طعيم جبير عبد١٧

٢٠١٧-٢٠١٨الكيمياءانثىبتول علي حساب جبر١٨

٢٠١٧-٢٠١٨الكيمياءانثىاسماء عبود شاهر حسين١٩

٢٠١٧-٢٠١٨الفيزياءذكرعبد الرحمن حسين عبد الساده حسن٢٠

٢٠١٧-٢٠١٨الفيزياءانثىبسمة علي حسن عبد الرضا٢١

٢٠١٧-٢٠١٨الفيزياءذكرصالح غازي عطية جابر٢٢

٢٠١٧-٢٠١٨ضيات وتطبيقات الحاسذكرمحمد يوسف وناس عجمي٢٣

٢٠١٧-٢٠١٨ضيات وتطبيقات الحاسانثىنبأ سعد عبد الحسين محمد٢٤

٢٠١٧-٢٠١٨ضيات وتطبيقات الحاسانثىدالل حسن غازي علي٢٥

٢٠١٧-٢٠١٨البيئة والتلوثانثىابتهال حسين محمد عباس٢٦

٢٠١٧-٢٠١٨البيئة والتلوثانثىفرح باسم حلبوص حسين٢٧

٢٠١٧-٢٠١٨البيئة والتلوثانثىهيفاء عفريت جحيل لواز٢٨

٢٠١٨-٢٠١٩علوم الحياةانثىحوراء هاشم محمد حلو٢٩

٢٠١٨-٢٠١٩علوم الحياةانثىاسماء فيصل حسين سالم ٣٠

٢٠١٨-٢٠١٩علوم الحياةانثىدعاء محمد هلكان جاسم ٣١



٢٠١٨-٢٠١٩الكيمياءذكرعلي عواد سنود حامي ٣٢

٢٠١٨-٢٠١٩الكيمياءانثىبنين عبد الكاظم ابو شنين عبد الظاهر ٣٣

٢٠١٨-٢٠١٩الكيمياءانثىفاطمة حسن هادي عبد ٣٤

٢٠١٨-٢٠١٩الفيزياءانثىفاطمه ناصر علي جماح ٣٥

٢٠١٨-٢٠١٩الفيزياءذكرجابر مكي حسين جاسم ٣٦

٢٠١٨-٢٠١٩الفيزياءانثىزهراء عماد منفي حسون ٣٧

٢٠١٨-٢٠١٩ضيات وتطبيقات الحاسانثىفاطمه سعد حميد راضي ٣٨

٢٠١٨-٢٠١٩ضيات وتطبيقات الحاسذكرعلي عبيد بعيد زغيرون ٣٩

٢٠١٨-٢٠١٩ضيات وتطبيقات الحاسانثىاسراء فاروق حميد رزوقي ٤٠

٢٠١٨-٢٠١٩البيئة والتلوثذكرعلي جفات صليبي رحيمه ٤١

٢٠١٨-٢٠١٩البيئة والتلوثانثىرسل جعفر كامل جبار ٤٢

٢٠١٨-٢٠١٩البيئة والتلوثانثىاسراء جابر مفتن عباس ٤٣

٢٠١٩-٢٠٢٠علوم الحياةانثىزهراء علي جاسم عناد٤٤

٢٠١٩-٢٠٢٠علوم الحياةانثىفاطمه قاسم ياسر مطر٤٥

٢٠١٩-٢٠٢٠الكيمياءذكراحمد عبد اليمة كوزان جنان٤٦

٢٠١٩-٢٠٢٠الكيمياءانثىانوار اياد جابر عريان٤٧

٢٠١٩-٢٠٢٠الكيمياءانثىايالف صالح هادي ديثان٤٨

٢٠١٩-٢٠٢٠الفيزياءانثىمنار كاظم عطيه حسن٤٩

٢٠١٩-٢٠٢٠الفيزياءانثىزهراء بهلول فرهود عويلي٥٠

٢٠١٩-٢٠٢٠الفيزياءذكرحسين علي زاجي حسن٥١

٢٠١٩-٢٠٢٠ضيات وتطبيقات الحاسانثىمريم رسول نعمه حسين٥٢

٢٠١٩-٢٠٢٠ضيات وتطبيقات الحاسذكرمحمد حسين عبد العالي ساجت٥٣

٢٠١٩-٢٠٢٠ضيات وتطبيقات الحاسذكروسام عكاب شراد عبيد٥٤



القسم و الجنساالسم الرباعيت
سنة التخرجاالختصاص

٢٠١٦-٢٠١٧علوم الحياة ذكرعباس سعد حسن هادي١

٢٠١٦-٢٠١٧علوم الحياة انثىأطياف رحيم محسن مجبل٢

٢٠١٦-٢٠١٧علوم الحياة انثىأسيل ثامر جابر هنيدي٣

٢٠١٧-٢٠١٨علوم الحياة انثىفادية صبحي ياسين خلف٤

٢٠١٧-٢٠١٨علوم الحياة انثىرشا حسين راضي محمد٥

٢٠١٩-٢٠١٨علوم الحياة انثىساره صكبان حسن دخيل٦

٢٠١٩-٢٠١٨علوم الحياة ذكرسامي كامل عجيل منادي٧

٢٠١٩-٢٠١٨علوم الحياة ذكرادريس محمد عوده عكاب٨

٢٠٢٠-٢٠١٩علوم الحياة ذكرحسن عبد الكريم حسن٩

٢٠٢٠-٢٠١٩علوم الحياة ذكرمحمد مطشر ياسر شمال١٠

٢٠٢٠-٢٠١٩علوم الحياة ذكرعباس عبداالمير سوادي١١

٢٠٢٠-٢٠١٩علوم الكيمياء انثىريام رافد محمد شاكر١٢

٢٠٢٠-٢٠١٩علوم الكيمياء ذكرحسن حماد وهين واعي١٣
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