
 انجايعت انًستُصرٌت

 كهٍت انعهىو /قسى انفٍسٌاء/انذراساث انعهٍا

 َتائج ايتحاَاث انفصم انذراسً انثاًَ نطهبت انذراساث انعهٍا ) ياجستٍر (

 5102 -5102نهعاو انذراسً  

 انُتٍجت االسى انثالثً  ث
 َاجحت حىراء خهف عايد  -1

 َاجح حسٍ عبد االيير صداو -2

 َاجحت رؤي سعدي كايم -3

 َاجح احًد عهي كطافت -4

 َاجح عهي يحًد حسيٍ -5

 َاجحت هانت عدَاٌ احًد -6

 يكًم يحًد جىاد كاظى -7

 يكًم انياس خضر عباس -8

 يكًهه يروة جىاد نهىد -9

 َاجحت َسريٍ زيد جاسى -11

 َاجحت شيًاء حسٍ كافي -11

 َاجح عقيم عادل حسٍ -12

 َاجحت ضفاف احًد حًيد -13

 َاجحت هدي صانح يهدي -14

 

 َتائج ايتحاَاث انفصم انذراسً انثاًَ نطهبت انذراساث انعهٍا ) دكتىراِ (

 5102 -5102نهعاو انذراسً 

 انُتٍجت االسى انثالثً ث

مزهر االمٌر عبد اسامة -1  َاجح 

فلٌح صبٌح حسام -2  َاجح  

جارهللا كسوب عباس -3  َاجح  

منشد زامل علً -4  يكًم   

علً حسٌن سارة -5  َاجحت  

عمران موسى اوراس -6  يكًهه  

 َاجح امل دشر حسٌن  -7

 



 نتائج الماجستير لقسم علوم الحاسوب 

 الدور االول 

 5102 - 5102للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 النتيجة االسم الثالثي ت

 يكًم احمد فاخر مطر 1

 يكًم بشير زهير جعفر 2

 يكًم حنان عبدالولي عبدهللا 3

 يكًم زمن عبود رمضان 4

 يكًم ساره سلمان قاسم 5

 يكًم سرى جاسم محمد 6

 َاجح شهد ثامر عبداللطيف 7

 يكًم ضحى عباس جاسم 8

 يكًم علي حسن دينار 9

 َاجح علي نافع جعفر 10

 َاجح فراس صالح محمد 11

 يكًم محمد عزيز حسين 12

 يكًم مروه ابراهيم شامل 13

 َاجح مروه محمد عبود 14

 يكًم مناف علي عبدالحسين 15

 َاجح مهيمن طالب عبدهللا 16

 يكًم ميس محمد حسين 17



 

 كلٌة العلوم / قسم الكٌمٌاء

 5105/5106الفصل الثانً  –نتائج طلبة الدراسات العلٌا 

 النتٌجة الدراسة االسم  ت

 ناجح دكتوراه محمد هاشم عبد النبً  .0

 ناجح دكتوراه سٌف محسن علً  .5

 ناجح دكتوراه علً جاسم حمود  .3

 ناجحة دكتوراه سوزان جبٌر عباس  .4

 ناجح دكتوراه صادق عبد الرضا عبد  .5

 ناجح دكتوراه كمال رشٌد حسٌجان  .6

 ناجحة دكتوراه شهلة عثمان فائق  .7

 ناجح ماجستٌر علً عبد جبار حمٌدي  .8

 ناجحة ماجستٌر سجى نافع محسن  .9

 ناجحة ماجستٌر مروة صبار فالح  .01

 ناجح ماجستٌر محمد علوان فرحان  .00

 ناجحة ماجستٌر غفران سعد نصٌف  .05

 ناجحة ماجستٌر هند جودت شوكت  .03

 ناجح ماجستٌر حٌدر خضٌر كرٌم  .04

 ناجح ماجستٌر حٌدر عبد الكرٌم عبد هللا  .05

 ناجح ماجستٌر بٌان حسن عبد الكاظم  .06

 ناجح ماجستٌر ذو الفقار جبار خرٌبط  .07

 ناجح ماجستٌر احمد صالح عبد  .08

 ناجح ماجستٌر حسٌن ناصر سلمان  .09

 ناجحة ماجستٌر هدٌل ماجد احمد  .51

 ناجحة ماجستٌر غصون لفتة محسن  .50

 

 



 

 

  قسم عموم الحياة 

ر فرع عمم النباتنتائج طمبة الماجستي  

 

 اإلسى ث

 

 انُتٍجت

 
 ناجحة االء عمي عبد الشهيد 1

 مكمل عبد الحسين خيوناحمد  2

 ناجحة استبرق محمد عاتي  3

 ناجحة رسل عبد الرسول عمي 4

 مكممة شروق لطيف عبد الرزاق  5

 مكممة شهالء حسين حنو 6

 ناجحة ضحى كاظم سممان 7

 ناجحة نور احمد ياسين   8



 

 

 

 

 قسم عموم الحياة

ر فرع عمم الحيواننتائج طمبة الماجستي  

 ت االسم النتيجة

 0 افراح نعيم عطية ناجحة

 5 اية ابراهيم صفر حيدر ناجح

 3 حسين عمي جميل ناجح

 4 حيدر حسن غاضي ناجحة

 5 رواء عمي رحمت ناجحة

 6 سارة جواد كاظم ناجحة

 7 رشيد صائبسارة  ناجحة

 8 نور الدين عمي جار اهلل ناجح

 9 عال عمار جاسم عطية ناجحة

 01 مروة عامر قمندار ناجحة

 00 ثامر محمد ىمرو  ناجحة

 05 هبة احمد قاسم ناجحة

 

 

 

 



 

 

 

 

 قسم عموم الحياة

فرع عمم الحيوان نتائج طمبة الدكتوراه  

 ت االسم النتيجة

 0 روعت َجى عبذ هللا ناجحة

 5 فاطًت كاظى ابراهيى ناجحة

 3 يرتضى حافع حسٍٍ ناجح

 4 يها يحًىد شاكر ناجحة

 5 وسٍ عذاي يهذي  ناجحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قسم عموم الحياة

ر فرع عمم الحيواننتائج طمبة الماجستي  

 ت االسم النتيجة

 0 اقبال سهيل نجم مكممة

 5 اية عمي حميد ناجحة

 3 جمعة داخل حسين ناجح

 4 حنين نصر محمد ناجحة

 5 زهراء كريم رحيم ناجحة

 6 زياد عباس دهام ناجح

 7 غفران خالد راهي ناجحة

 8 فاطمة نصير عبد الرزاق مكممة

 9 قاسم عبيد بديوي ناجح

 01 ماجد رزيج زعيط ناجح

 00 محمود محمد مصطفى ناجح

 05 محمود محمد نعمة  ناجح

 03 مهند معين عبد اهلل  ناجح

 04 نور ابراهيم كاظم  ناجحة

 05 هالة اياد محمد  ناجحة



 06 هبة محمد عبد الحسن مكممة

 

 

 

 

 قسم عموم الحياة

فرع عمم الحيوان نتائج طمبة الدكتوراه  

 ت االسم النتيجة

 0 احساٌ عهً رحٍى مكممة

 5 احالو خهٍفت عبذال مكممة

 3 بتىل عبذ االيٍر باقر مكممة

 4 بشار قصً كاظى  ناجح

 5 دعاء كاظى يُصىر ناجحة

 6 رزاق هادي عٍسى ناجح

 7 عذَاٌ ٌاسٍٍ خضر ناجحة

 8 عقٍهت عبذ انسهرة عهً ناجحة

 9 فاطًت عاير عبذ انجبار ناجحة

 يها يخهف كاظى  ناجحة
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