
 اسم المادة :   كلية العلوم _ قسم الكيمياء                        

 5102_5102االولىلمرحلةا                                                     

 
 

 رئيس القسم                                              مقرر القسم   

 

 

             05 اسم الطالب  ت

             23 احمد حسن ريزه جاسم  .1

             61 احمد عبدالحق احمد  .2

              احمد عدي مشعان  .3

              اسامه رياض توفيق  .4

             20 أسماء عبدهللا عبد علي  .5

             84 انسام محمد عبدالمجيد محمد  .6

             23 حمد خضر ايسر احمد  .7

             30 بارق زياد شعبان  .8

             23 بيان حسين ناعم احمد  .9

             25 تقى دحام حمد خالد  .11

             62 تقى عبد الهادي عبد الجبار   .11

             83 تهامه بابان عبدهللا  .12

             64 حارث مدين محمد احمد  .13

              فائز طة موسىحسين   .14

             86 حسين فليح حسين  .15

             61 حنين ماجد خليل          .16

              خالد حسين عالوي   .17

             33 خالد وليد حميد   .18

             31 خلف محمود خلف محمد  .19

             28 داليا محمد بدر   .21

             23 دالل اياد نعمان مرعي  .21

             23 رسل عدي خالد مصطفى  .22

             32 رفل سعدي عبداللة علي الجبوري  .23

             32 رند محمد مجيد محمد  .24

             86 ريام حميد فاضل   .25

             32 ريام صالح مهدي خلف  .31

             28 سارة مانع إبراهيم محمد  .27

             33 عبدالجبار فاضلساره   .34

             31 ساره قصي خالد عبدهللا  .29

             38 سجى علي صالح دوش  .31

             82 سرى صفوان عزالدين  .31

             26 سالفه محمد عمر  .32

             31 سيد جابر مجيد  .33

             31 خلف جريد سيف  .34

             24 شهد اديب احمد خطاب   .35

             60 شيماء ياسين خلف حردان   .36

             23 صفاء الدين عبدالكريم حسين  .37

             85 طه شتيوي عبد مطر  .38
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             36 عبدالجليل محمود عبد  .39

             63 عبدالعزيز يوسف خليل  .41

             36 عبدهللا محمد عبدهللا   .41

             65 عبدهللا عبدهللا نعمه  .42

              عبير حسن احمد مهدي  .82

              عزت عبداللطيف عزت  .44

              علي حمد مطر احمد  .45

             31 علياء لطيف محمود  .46

             83 عمر عباس فضل خضر الكبيشي  .47

             34 عمر نصيف جاسم محمد  .48

             21 غفران قتيبه ضامن   .49

              فارس عبدهللا فارس  .51

             34 فاطمة لفته خضر عواد   .51

             21 فراس حميد مخلف   .52

             82 فرح حميد مهدي  .53

              قبس ثامر فيصل مهدي  .54

              قتيبة مزهر مزعل  .55

             20 ليث حامد فاضل صالح  .56

             38 هيثم خضير محمد ليث  .57

             25 لينا عماد تركي  .58

              محمد عباس فضل  .59

             32 مروان علي محمود علي  .61

             82 مروج موسى عطاهللا  .61

             34 مريم عارف جبار  .62

             23 مصطفى طالب سليم عيسى   .63

             23 نبراس حسين غازي  .64

             30 نشأت احمد إبراهيم سعد          .65

             21 نمارق جاسم علي سالم  .66

             25 نور الدين ضياء حسين   .67

             25 نور حارث داود سلمان  .68

             23 نور حسن مهدي  .69

             32 نور فائز محمد هزاع   .71

             0 نور نهاد غازي  .71

             31 هبة هللا حمزة محمد خليل  .72

             66 هدير سليم محمد شكير  .73

             32 هشام إبراهيم حمد دخيل  .74

             86 هند طارق فرحان فاضل   .75

             64 هوازن مولود ياسين   .76

             86 وديان حميد مهدي        .77

              عجيلياسر حاتم   .78

              يحيى محمود عبدالرزاق الطائي  .79


