
      2015/2014                              أسماء خريجي الدراسات العليا في كلية العلوم في جامعة النهرين للعام الدراسي 

اجلنستاريخ االمر اجلامعيرقم االمر اجلامعيالتقديرالشهادة التخصصالكليةاسم الطالبت

انثى2/5/1360404/09/2014جٌد جداًدكتوراهتقانة احٌائٌةالعلومزٌنب سعد عبدالغن1ً

ذكر2/5/1374508/09/2014جٌد جداًدكتوراهتقانة احٌائٌةالعلومٌاسٌن اسماعٌل عمران2

انثى2/5/1374608/09/2014جٌد جداًماجستٌرتقانة احٌائٌةالعلومفٌان صباح عل3ً

ذكر2/5/1419516/09/2014جٌد جداًماجستٌركٌمٌاءالعلوماحمد عبدهللا حسٌن4

انثى2/5/1419816/09/2014جٌدماجستٌرفٌزٌاءالعلومفال حاتم طه5

انثى2/5/1419716/09/2014جٌد جداًماجستٌرفٌزٌاءالعلوممروة صباح مهدي6

ذكر2/5/1438818/09/2014جٌدماجستٌرالرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوبالعلوماحمد ٌعقوب ٌوسف7

انثى2/5/1467523/09/2014جٌد جداًدكتوراهفٌزٌاءالعلومبسمة حسٌن حمد8

ذكر2/5/1467623/09/2014جٌد جداًدكتوراهفٌزٌاءالعلومحسٌن ثامر سلوم9

انثى2/5/1584122/10/2014جٌدماجستٌركٌمٌاءالعلومزهراء عبدالعزٌز ترك10ً

انثى2/5/1595426/10/2014جٌد جداًماجستٌرتقانة احٌائٌةالعلومنور احمد جهاد11

انثى2/5/1618929/10/2014جٌد جداًماجستٌرالرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوبالعلومحنٌن عبدالكرٌم امٌن12

انثى2/5/1620029/10/2014جٌد جداًماجستٌرالرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوبالعلومهالة فؤاد عٌسى13

انثى2/5/1927523/12/2014جٌدماجستٌركٌمٌاءالعلوماٌة جمال عبدالحمٌد14

ذكر2/5/1958328/12/2014جٌدماجستٌرالرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوبالعلومزٌد عامر محمد15

انثى2/5/1958428/12/2014جٌد جداًدكتوراهتقانة احٌائٌةالعلومرفل شكٌب عبدالوهاب16

ذكر 21/01/2015 2/5/984جٌد جداًدكتوراه الفٌزٌاء العلوم فراس عبد الرزاق هادي 17

ذكر 01/02/2015 2/5/1465جٌد جداًدكتوراه الفٌزٌاء العلوم ابراهٌم عبد المهدي صادق 18

انثى 02/05/362009/03/2015جٌد ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم مروة صباح ٌونس 19

انثى 02/05/518807/04/2015جٌد جداًدكتوراه التقانة االحٌائٌة العلوم رقٌة محمد ابراهٌم حسٌن20

ذكر 02/05/521308/04/2015جٌد جداًدكتوراه الفٌزٌاء العلوم مازن كامل حامد ظاهر 21
ذكر 02/05/559615/04/2015جٌدماجستٌر الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب العلوم فراس شاكر احمد محمود 22

انثى 02/05/559515/04/2015جٌدماجستٌر الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب العلوم رؤى قحطان محمد حمدان 23

ذكر 02/05/559715/04/2015جٌدماجستٌر الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب العلوم عباس ابراهٌم خلٌف حسن 24

انثى 02/05/668905/05/2015جٌد جداًماجستٌر التقانة االحٌائٌة العلوم مروة عادل حسٌن 25

انثى 02/05/669505/05/2015جٌدماجستٌر التقانة االحٌائٌة العلوم ٌاسمٌن ثائر احمد جبر 26

انثى 02/05/669605/05/2015جٌدماجستٌر الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب العلوم ٌمامة نذٌر محمود علً 27

انثى 02/05/669105/05/2015جٌدماجستٌر الحاسوب العلوم رجاء دعامً رسن علً 28

انثى 02/05/669305/05/2015جٌدماجستٌر الحاسوب العلوم سارة سعد علً حسٌن 29

ذكر 02/05/994611/05/2015جٌد جداًدكتوراه التقانة االحٌائٌة العلوم محمد لفته عطا هللا ناصر 30

انثى 02/05/994711/05/2015جٌد جداًدكتوراه التقانة االحٌائٌة العلوم صباح مهدي هادي محمد 31

انثى 02/05/994811/05/2015جٌد جداًدكتوراه التقانة االحٌائٌة العلوم ورود كامل شلش جبر 32

انثى 02/05/994911/05/2015جٌد جداًدكتوراه التقانة االحٌائٌة العلوم منتهى رزاق ابراهٌم خمٌس 33

ذكر 2/5/1012818/05/2015جٌدماجستٌر الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب العلوم سنار مازن ٌونس حنا 34

ذكر 2/5/1133909/06/2015جٌدماجستٌر التقانة االحٌائٌة العلوم المعتصم باهلل توفٌق خلٌل ٌونس 35

انثى 2/5/1134009/06/2015جٌدماجستٌر الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب العلوم بسمة هشام محً الدٌن محمد 36

انثى 2/5/1133809/06/2015جٌد جداًماجستٌر الكٌمٌاء العلوم سراء عبد العزٌز ابراهٌم حسٌن 37

ذكر 2/5/1138510/06/2015جٌد جداًماجستٌر الكٌمٌاء العلوم علً نجاح حسن كاظم 38

انثى 30/06/2015 2/5/12281جٌد جداًدكتوراه التقانة االحٌائٌة العلوم صفا خلٌل ابراهٌم حمودي 39

انثى 15/07/2015 2/5/12984جٌد جداًماجستٌر الكٌمٌاء العلوم هدى سالم عبد عباس 40

انثى 2/5/1322826/07/2015جٌد جداًدكتوراه الفٌزٌاء العلوم منال عبد الواحد عبود فرحان 41

انثى 2/5/1425718/08/2015جٌد جداًماجستٌر التقانة االحٌائٌة العلوم سالً طارق ٌونس احمد 42

انثى 2/5/1425418/08/2015جٌد ماجستٌر التقانة االحٌائٌة العلوم مٌنا ماجد اسحق ٌوسف 43




