
درجة االمتحانالدراسة المطلوبةالقسماالسم الرباعيت

27ماجستيرعلوم الكيمياءاحمد  علي  محمد عبد1

18ماجستيرعلوم الكيمياءاحمد رياض مطلب خليل2

غائبماجستيرعلوم الكيمياءازين  وهاب احمد اسد3

19ماجستيرعلوم الكيمياءاسراء خليل سلطان محمود4

27ماجستيرعلوم الكيمياءاسماعيل فيض هللا عطشان عليوي5

17ماجستيرعلوم الكيمياءاسياف  فيصل جميل امين6

25ماجستيرعلوم الكيمياءاالء حازم جاسم محمد7

23ماجستيرعلوم الكيمياءامير عدنان حسن احمد8

13ماجستيرعلوم الكيمياءايام  جبار  عبد الكاظم  احمد9

25ماجستيرعلوم الكيمياءبيداء جبار ماهود صالح10

31ماجستيرعلوم الكيمياءتاج الدين سليم مجيد جفيت11

12ماجستيرعلوم الكيمياءتبارك باسم محمد ابراهيم12

26ماجستيرعلوم الكيمياءجواهر علي عزيز علي13

19ماجستيرعلوم الكيمياءحسناء عبد الهادي محمد نصيف14

31ماجستيرعلوم الكيمياءحنان محمد علي حمد15
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غائبماجستيرعلوم الكيمياءحنين اياد ناصر محمد16

20ماجستيرعلوم الكيمياءحنين جابر عطيوس مراد17

23ماجستيرعلوم الكيمياءخلود عمران موسى  حسين18

19ماجستيرعلوم الكيمياءديانا حامد علي ابراهيم19

29ماجستيرعلوم الكيمياءروى كريم عزيمه حسين20

31ماجستيرعلوم الكيمياءريام محمد حسين علي21

29ماجستيرعلوم الكيمياءريفان فؤاد محمد خضر22

13ماجستيرعلوم الكيمياءريم  مروان كيالن  احمد23

غائبماجستيرعلوم الكيمياءريم عامر ايوب محمود24

28ماجستيرعلوم الكيمياءزهراء عطا عبدالكريم عطيه25

24ماجستيرعلوم الكيمياءزينب جاسم شاكر محمود26

20ماجستيرعلوم الكيمياءزينب جاسم محمد عباس27

18ماجستيرعلوم الكيمياءزينب سامي علي شويخ28

16ماجستيرعلوم الكيمياءزينب ستار عبد صالح29

28ماجستيرعلوم الكيمياءزينب هادي غناوي عبد الحسن30

16ماجستيرعلوم الكيمياءسجى  سامي كسوب عنكود31

14ماجستيرعلوم الكيمياءسجى حسين جهاد خلف32



14ماجستيرعلوم الكيمياءسميه  علي  حسين  نصيف33

14ماجستيرعلوم الكيمياءشهد خالد محمود  محمد34

43ماجستيرعلوم الكيمياءشيماء عبد هللا حسن علي35

18ماجستيرعلوم الكيمياءصفاء محمد كاظم  بكر36

44ماجستيرعلوم الكيمياءضفاف  عبد العظيم عبد العباس راهي37

22ماجستيرعلوم الكيمياءطيبه ناصر حسين سلمان38

26ماجستيرعلوم الكيمياءعبدالرحمن مطشر حاتم علوان39

غائبماجستيرعلوم الكيمياءعفاف عبدالرحمن  علي خلف40

18ماجستيرعلوم الكيمياءعلي امير صالح حسين41

50ماجستيرعلوم الكيمياءعلي عدنان فاضل سعود42

23ماجستيرعلوم الكيمياءغادة نوري رشيد   ياس43

26ماجستيرعلوم الكيمياءفاطمه ثابت محي خورشيد44

غائبماجستيرعلوم الكيمياءفراس جميل اسماعيل خليل45

8ماجستيرعلوم الكيمياءكيالن مقداد علي محسن46

17ماجستيرعلوم الكيمياءماجد احمد حسين صالل47

29ماجستيرعلوم الكيمياءمحمد خالد عبود ابراهيم48

22ماجستيرعلوم الكيمياءمحمد رباح محمد سعودي49



25ماجستيرعلوم الكيمياءمحمد عامر عزيز طعمه50

غائبماجستيرعلوم الكيمياءمحمد نصير خميس احمد51

27ماجستيرعلوم الكيمياءمروى فريد  محمد جعفر52

18ماجستيرعلوم الكيمياءمريم احمد  رستم محمد53

12ماجستيرعلوم الكيمياءمريم سالم ابراهيم بريس54

29ماجستيرعلوم الكيمياءمصطفى حسن براك احمد55

10ماجستيرعلوم الكيمياءمكارم لؤي عبد الخالق عطية56

20ماجستيرعلوم الكيمياءمها مجيد عبد حسن57

22ماجستيرعلوم الكيمياءنبراس  غالب هادي  عليوي58

25ماجستيرعلوم الكيمياءنبراس فوزي علي ناصر59

16ماجستيرعلوم الكيمياءنور  مثنى عبد الجبار  رحيم60

15ماجستيرعلوم الكيمياءنور شاكر مجيد ابراهيم61

17ماجستيرعلوم الكيمياءنور عباس احمد خميس62

16ماجستيرعلوم الكيمياءنور عبدالستار هوبي علي63

21ماجستيرعلوم الكيمياءنور عبدالكريم حميد احمد64

26ماجستيرعلوم الكيمياءهبه ثابت محي خورشيد65

25ماجستيرعلوم الكيمياءهبه رشيد احمد رشيد66



22ماجستيرعلوم الكيمياءهدى حافظ حبيب داود67

26ماجستيرعلوم الكيمياءهند كامل حميد سعدهللا68

21ماجستيرعلوم الكيمياءهيلين  اسماعيل  حسين  زناد69

18ماجستيرعلوم الكيمياءوسام صالح خلف زيدان70

39ماجستيرعلوم الكيمياءوصال مجبل صالح عطية71

20ماجستيرعلوم الكيمياءيوسف محمد خميس جابر72


