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تصميم :  م.م.  مصحب لزام  تكريت
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 (5106-5105اسواء طلبة الواجستير لقسن الكيوياء للعام الدراسي  )

 

 النتيجة اسن الطالة  ت

 يكًهة افُاٌ َجدت بهجث  .1

 يكًهة اَىر نطٍف خهٍم   .2

 ــــ )يؤجم ( اٌالف عبد انحًٍد  .3

 َاجح بالل عهً جاضى  .4

 يكًم حًد عهً عبدهللا   .5

 َاجح خٍرهللا يحًد عبدهللا   .6

 َاجح ذٌاب غاَى حطٍٍ  .7

 َاجح ضاير حطٍٍ عهً   .8

 َاجح ضهىاٌ خاند احًد  .9

 َاجحة عائشة احًد عبد  .11

 َاجح عبدانقادر وائم رشٍد   .11

 ــــ )يؤجم( عبد عدَاٌيحًد   .12

 ــــ ()يؤجميحًد فرحاٌ احًد   .13

 َاجح يحًد عهً يؤٌد  .14

 ــــ ()يؤجم يها يحًىد عىضج  .15

 يكًهة ٍ عهً َىر حط  .16

 َاجح وضاو فارش احًد   .17

 َاجحة والء حازو حًٍد  .18

 

 رئٍص انقطى      رئٍص نجُه اندراضات انعهٍا                                                                               

 د.عبدهللا ضهٍى خسعم                                                                               ا.و.د. ابتهال قحطاٌ عبدهللا
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 (5106-5105اسواء طلبة الدكتوراه لقسن الكيوياء للعام الدراسي  )

 

 النتيجة اسن الطالة  ت

 َاجح احًد رؤوف يحًىد  .1

 ــــ (ايُه فاروق ٌحٍى )يؤجم  .2

 َاجح اضًاعٍم حٍدرأيٍد   .3

 َاجحة اٌُاش حازو حًٍد  .4

 ــــ ()يؤجم شٍرٌٍ فاروق شاكر  .5

 َاجح عًر غازي حًىدي  .6

 َاجحة ىري طاهرَكالوٌش   .7

 َاجح يصطفى عبدانغفىر عبدانكرٌى  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئٍص انقطى      رئٍص نجُه اندراضات انعهٍا                                                                               

 ا.و.د. ابتهال قحطاٌ عبدهللا                                                                               د.عبدهللا ضهٍى خسعم
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