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الكيمياء    التلوث  البيئي

 الحياتية

الكيمياء 

 الصناعية

الكيمياء  

 الفيزياوية

الكيمياء 

 الالعضوية

الكيمياء  

 االسماء العضوية

  .1 ابراهيم احمد فرحان إنذار أولي   تنبيه  

  .2 ابو بكر عامر كامل حميد انذار نهائي إنذار أولي   تنبيه تنبيه

  .3 ر زحام حسينابو عبيدة ثاي تنبيه تنبيه    

  .4 احمد زكريا عباس داود تنبيه إنذار أولي  تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .5 أحمد عماد خلف إنذار أولي تنبيه إنذار أولي تنبيه  تنبيه

  .6 احمد هالل علي عبدهللا   تنبيه   

  .7 احمد وليد جاسم عباس انذار نهائي تنبيه    

  .8 اسراء رشيد عيسى رشيد      

  .9 براهيم علي عناداسعد ا      

  .10 اسياف فيصل جميل امين      

  .11 امنه ثاير محمد داود  تنبيه  تنبيه  

  .12 اوس كريم شهاب حمد      

  .13 ايات عماد عيدان  تنبيه تنبيه   

  .14 آية رشيد عليوي حسين تنبيه  تنبيه   

  .15 طارق احمد جاسم ةاي   تنبيه   

  .16 صباح خليل ابراهيمايمن  إنذار أولي تنبيه تنبيه  تنبيه تنبيه

  .17 ايهاب حامد احمد خميس انذار نهائي إنذار أولي  تنبيه تنبيه تنبيه
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  .18 تقى اكرام مصطفى محمد      

  .19 ثائر حسين عبدان عبد تنبيه تنبيه إنذار أولي تنبيه تنبيه 

  .20 حسين جمال ابراهيم  إنذار أولي  تنبيه تنبيه 

  .21 منعمحنين عبد الرحيم عبد ال تنبيه تنبيه    

  .22 حنين عماد احمد فتحي  إنذار أولي تنبيه  تنبيه 

  .23 حنين مؤيد ذياب احمد انذار نهائي    تنبيه 

  .24 حوراء هيثم رشيد حميد انذار نهائي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه

  .25 حيدر اياد جابر انذار نهائي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه

  .26 حيدر رافت عدنان عباس   تنبيه  تنبيه 

  .27 رغد راضي خضير مبارك      

  .28 ريام جليل عنجاص حسين  إنذار أولي  تنبيه  

  .29 زياد طارق ابراهيم محمد إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه  

  .30 زينب اسماعيل خليل محمود تنبيه إنذار أولي  تنبيه  

  .31 سارة عباس محمد احمد      

  .32 ساره خالد محمود فيصل هائيانذار ن تنبيه   تنبيه 

  .33 ساره عبد هللا شياع حسن تنبيه    تنبيه 

  .34 سرى صباح غايب حسن انذار نهائي تنبيه إنذار أولي  تنبيه تنبيه

  .35 سيف عدنان عبدالجبار انذار نهائي تنبيه  تنبيه تنبيه 

  .36 شكري وحيد شكري انذار نهائي إنذار أولي إنذار أولي  تنبيه تنبيه

  .37 شهد محمد هادي مهدي  إنذار أولي تنبيه  تنبيه 

  .38 شيماء احمد محيميد انذار نهائي تنبيه إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه

  .39 شيماء باسم خليل ابراهيم      
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  .40 صفا قحطان حسين سالم  تنبيه    

  .41 صفاء خالص محمد سهيل انذار نهائي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .42 طيبه شعالن ديكان كعيد انذار نهائي تنبيه تنبيه يهتنب تنبيه تنبيه

  .43 عبدهللا حسن ياسين علي إنذار أولي تنبيه تنبيه  تنبيه 

  .44 عبدهللا حسين رحيم نجم تنبيه إنذار أولي  تنبيه  

  .45 عبدهللا رعد ثعبان لفتة      

  .46 عبدهللا مقداد حمادي إنذار أولي     

دوععبدالهادي كاظم خلف ج   تنبيه     47.  

  .48 عال جاسم وادي هيالن      

  .49 علي امير صالح حسين انذار نهائي إنذار أولي  تنبيه تنبيه تنبيه

  .50 علي حامد عبد الكريم انذار نهائي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

  .51 علي حسن سعد إنذار أولي  تنبيه  تنبيه 

  .52 علي حسين عبد سالم  تنبيه    

  .53 علي سالم حميد إنذار أولي تنبيه    

  .54 علي ماجد احمد      

  .55 عمر خلف حسن ضاحي إنذار أولي     

  .56 عمر سالم كامل إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه 

  .57 عمر عادل وهيب سرحان إنذار أولي تنبيه إنذار أولي   تنبيه

  .58 فاطمة اياد فخري مجيد تنبيه تنبيه    

  .59 فاطمة علي سعد      

  .60 فرح عبد الرزاق عبدالوهاب      

  .61 قدوري محمود محمد انذار نهائي تنبيه    
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  .62 كرار جمال حسين علوان  تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه 

  .63 كوثر طه محمد كاظم      

  .64 محمد جبار محمد مريوش تنبيه تنبيه   تنبيه 

  .65 محمد حمد خلف      

  .66 محمد رعد محمد ار اوليانذ إنذار أولي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه

  .67 محمد عبد الرحمن محمد إنذار أولي تنبيه إنذار أولي تنبيه تنبيه 

  .68 محمد عبد الكريم قاسم تنبيه تنبيه    

  .69 محمد عبد الكريم كامل تنبيه إنذار أولي  تنبيه  تنبيه 

  .70 محمد قاسم احمد نجم انذار نهائي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه

  .71 محمد محسن مشجل صالح  تنبيه تنبيه   

  .72 محمد نبيل جمعة   تنبيه   

  .73 محمود حافظ محمود علي انذار نهائي تنبيه  تنبيه  

  .74 محمود نبيل ابراهيم انذار نهائي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه

مروة عصام سعيد عبد  تنبيه إنذار أولي تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه

 الرزاق
75.  

  .76 مريم جمال علي محمود تنبيه تنبيه تنبيه  تنبيه 

  .77 مصطفى قاسم فتح هللا ابراهيم إنذار أولي تنبيه    

  .78 مصطفى محمد خميس جابر تنبيه تنبيه   تنبيه 

  .79 مصطفى محمود ولي حميد إنذار أولي     

  .80 مهدي صالح فرحان      

  .81 ميثم جاسم حسن علي انذار نهائي تنبيه  تنبيه  

  .82 ميثم وليد عبد اللطيف انذار نهائي إنذار أولي  تنبيه تنبيه بيهتن

  .83 نبيل عبد السالم عبد الرحمن تنبيه تنبيه    
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  .84 نذير بشير ابراهيم اسماعيل إنذار أولي    تنبيه 

  .85 نور رعد عبد الرسول  تنبيه    

  .86 نور نايف عاشور يوسف  تنبيه    

  .87 هبه محمد نور عبد الرحمن      

  .88 هدى عبد رشيد تنبيه تنبيه    

  .89 همسة محمد حامد مهدي تنبيه إنذار أولي    

  .90 وائل جمال كرجي رضا انذار نهائي     

  .91 وديان كريم حسين علي      

  .92 ياسر عادل تقي انذار نهائي تنبيه تنبيه تنبيه  تنبيه

  .93 ياسر فراس حميد      

  .94 حمد خميس جابريوسف م إنذار أولي تنبيه تنبيه  تنبيه تنبيه

       95.  

                                                                       

 
 رئيس القســـــم

 أحمد نجم عبدد.  أ.


