
  5102_ 5102 المرحلة الثانية اسم المادة :كلية العلوم _ قسم الكيمياء    

 

 مقرر القسم    رئيس القسم
 

 المالحظات %05 اسم الطالب ت

  25 جنيد ابراهيم إبراهيم  .1

  35 احمد خضر مصطفى  .2

  28 احمد رياض عيسى  .3

  21 اسامه احمد محمد  .4

  34 اسامه رعد ابراهيم  .0

  28 اسراء حكم فرحان محمد  .6

  37 عباساسراء محمد   .7

  31 عكاب احمد عبدهللا أمامه  .8

  17 امنة اياد حميد مجيد  .9

  41 فعبدالوهاب خلأنور   .15

  31 أيوب نجاة محمد أمين  .11

  37 تبارك يوسف خليل  .12

  30 ثائر غايب راضي  .13

  20 جمال محمد قاسم بنو  .14

  31 حسن احمد ضاري  .10

  20 حفصة نامس كريم احمد  .16

  34 حمزة غسان حسين علي  .17

  28 حنين اسماعيل رمضان  .18

  41 رغدة فؤاد احمد جابر  .19

  34 ريم زاحم صائل  .25

  34 أيوبزينب حارث   .21

  23 سامر رافع يونس  .22

  32 سرى قيس  زيدان خلف  .23

  25 سفيان محمد احمد  .24

  33 سيف الدين كامل علوان  .20

  10 شذر مازن ماهر  .26

  27 شهد إسماعيل جاسم  .27

  26 شوكت فائق رشيد صالح  .28

  33 شيماء محمد عياش  .29

  28 شيماء نجم شهاب احمد  .35

  31 ضرغام مجيد صالح  .31

  30 عائشةعبدالسالم عزت لطيف  .32

  32 عبدالرحمن خميس عزام  .33

  32 عبدالرزاق عبدالستار فراس  .34

  25 عبدالقادر محمود جمعة  .30

  33 جايد بحر وادي عبدهللا  .36

 استضافه من جامعه 31 عثمان إبراهيم عبد الطيف  .37
 الموصل

   عبد القادر عالء عقيل  .38

  28 علي خالد عبد  .39

  25 علي عبدالرحيم صدام عبدهللا  .45

  20 علي مجيد ناجي  .41



  5102_ 5102 المرحلة الثانية اسم المادة :كلية العلوم _ قسم الكيمياء    

 

 مقرر القسم    رئيس القسم
 

  28 علي محمد مصطفى  .42

  31 سعيد محمد  جواداعمر   .43

  31 غانم جاسم محمد حبيب  .44

  19 فاطمة محمد عايد احمد  .40

  36 فرح مجيد توفيق  .46

  30 دون حمدعب قيس  يحيى  .47

استضافه من جامعه  30 كاصد ثامر ناصح  .48
 الموصل

  35 محمد علي أحمد  .49

  16 محمد فائز حسن  .05

   محمد مزهر عبود  .01

  42 داوود مروة رؤوف  .02

  15 د ياسينمروة سع  .03

  31 مروة سالم يوسف  .04

من جامعة  استضافه  16 مصطفى صدام محمد  .00
 سامراء

  29 ميساء خلف إبراهيم  .06

  23 نزار مطلك حمود  .07

  18 هاجر سعد محمد  .08

  25 هديل لطيف ياسين  .09

  31 عمر هند منير  .65

  24 هيثم رمضان حسن  .61

  22 ويس محمد محمود  .62

  30 يوسف نديم جاسم  .63

 


