
  السیدة عمید كلیة العلوم المحترمة 

  نتائج االمتحان التنافسي/ م

  :تحیة طیبة

  .مع التقدیر علوم الكیمیاءلقسم دكتوراه ن التنافسي للنرفق لكم نتائج االمتحا 

  
  

  الدرجة  نوع الدراسة اسم الطالب  ت
١٠٠%  

 31.166  دكتوراه احالم سعید ابراھیم عباس   .١
 47.333 دكتوراه محمود احمد صباح فیحان   .٢
 15.666 دكتوراه اكرم مظھر كریم محمود   .٣
 61.500 دكتوراه اناھید عبد الغفار یاسین علي   .٤
 30.166 دكتوراه انور لطیف خلیل رضا   .٥
 55.000 دكتوراه آیة خضیر خلف ابراھیم   .٦
 32.833 دكتوراه ایمن صادق جعفر علوان   .٧
 38.500 دكتوراه ایھم حماد احمد ھدھود   .٨
 40.666 دكتوراه بسام فیصل سلو داود   .٩

 42.166 دكتوراه بیداء عدنان جاسم احمد .١٠
 39.333 دكتوراه حسین عبود ادھام عكلة .١١
 44.833 دكتوراه خالد خلیل ابراھیم عطیة .١٢
  30.333 دكتوراه خطاب عمر عزیز موسى .١٣
 34.500 دكتوراه ذیاب غانم حسین شبیب .١٤
 33.166 دكتوراه رواء عبد العلیم احمد یونس .١٥
 42.500 دكتوراه زانا سعید افندي احمد .١٦
 23.000 دكتوراه سیروان وسمي محمود عبد هللا .١٧
 48.166 دكتوراه شھد عدنان حاتم علوان .١٨
 22.833 دكتوراه صابرین قحطان عبد هللا رشید .١٩
   دكتوراه عادل حسین دلف اسعد .٢٠
 27.333 دكتوراه عائشة سعدون جاسم محمد .٢١
 42.000 دكتوراه ھیاس عبد هللا سلیمانعباس  .٢٢
  50.833 دكتوراه عبد القادر وائل رشید صالح .٢٣
 48,500 دكتوراه عدنان مجید محمد حمد .٢٤
 30.166 دكتوراه عزیز صالح عزیز علي .٢٥
 25.000 دكتوراه عصام سالم رشید خلف .٢٦
 36.666 دكتوراه عمر جمال مھدي عبد هللا .٢٧



   دكتوراه عمر محمود محمد حسن .٢٨
 31.000 دكتوراه فاضل عبد حرجان مجیت .٢٩
 39.166 دكتوراه فھد جمعة حماد مطر .٣٠
 33.000 دكتوراه قصي خلف عبد هللا دانیر .٣١
 38.666 دكتوراه قیس محمد عبد الحمید .٣٢
 25.333 دكتوراه محسن اسماعیل خلیل ابراھیم .٣٣
 19.500 دكتوراه محمد حسن علوان رمیض .٣٤
 32.833 دكتوراه محمد غنام مخلف سعود .٣٥
 18.333 دكتوراه محمد فیصل غازي بشاو .٣٦
 لم یمتحن دكتوراه محمد مزھر عفتان خلف .٣٧
 لم یمتحن دكتوراه مصطفى قتیبة جبار توفیق .٣٨
 56.666 دكتوراه معاذ جبار طرفة ھیالن .٣٩
 41.833 دكتوراه موسى سلیم حسیت علي .٤٠
  دكتوراه نور قاسم احمد نایل .٤١
  دكتوراه ھمام عزت محمد علي .٤٢
 24.333 دكتوراه ھند فوزي عارف عبد الرحمن .٤٣
 38.166 دكتوراه وسام حسین خلف صالح .٤٤
 32.666 دكتوراه ولید مجید عماره یاس .٤٥
 14.333 دكتوراه یاسر خالد خلیل ابراھیم .٤٦
 27.500  دكتوراه  سكینة حسین رشید علي .٤٧

  

  

  

 


