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التشخيص  المناعة

 العضوي
الكيمياء   التحليل األلي كم و أطياف

 الصناعية

الكيمياء  

 االسماء الحياتية

  .1 احمد برزان عبد هللا صالح   تنبيه تنبيه  

  .2 احمد ثابت جميل تنبيه  تنبيه إنذار أولي  

  .3 احمد قحطان حميد تنبيه تنبيه  إنذار أولي  

  .4 ياحمد مزاحم مهدي عبد عل      

  .5 احمد نجيب احمد حسن      

  .6 احمد وائل عبد الودود تنبيه  تنبيه إنذار أولي  

  .7 امجد ماجد رشيد تنبيه  إنذار أولي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه

  .8 امنة قيس ثابت نعمان      

  .9 امير سمير ناجي      

  .10 تقوى عماد ابراهيم تنبيه تنبيه    

  .11 حسن جعفر يحيى شراد تنبيه تنبيه تنبيه  تنبيه 

  .12 حسين محمد احمد حميد تنبيه تنبيه  إنذار أولي  

  .13 حيدر حافظ محمد علوان  تنبيه  إنذار أولي  

  .14 حيدر وفاء كريم جعفر    إنذار أولي  

  .15 رباب علي حميد عباس   تنبيه   

  .16 رقي ياسين عبد فرحان  تنبيه   تنبيه 

  .17 رنا جبار لطيف فارس    إنذار أولي  

  .18 رواسي عباس مهدي جسام تنبيه  إنذار أولي تنبيه  
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  .19 زهراء محمد عبدالحسين    إنذار أولي  

  .20 زياد عدنان جاسم تنبيه تنبيه   تنبيه 

  .21 زينب علي حسين محمد   تنبيه إنذار أولي  

  .22 سجى طارق فتاح   إنذار أولي   

  .23 سالم كاظم خلف جدوع      

  .24 ان جليلسلمان محمود سلم    تنبيه  

  .25 سمية حسن محمد   تنبيه   

  .26 سيف علي حسن مصطفى  إنذار أولي تنبيه إنذار أولي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه

  .27 شهد حامد طه مطلك    إنذار أولي  

  .28 صابرين حسين كاظم جاسم   تنبيه إنذار أولي  

  .29 صابرين كريم حسين علي      

  .30 ضل علي حسينعباس فا  تنبيه تنبيه إنذار أولي  

  .31 عبد االله قدوري مظلوم تنبيه تنبيه تنبيه  تنبيه 

  .32 عبد الرحمن عبد الحميد حسن   تنبيه إنذار أولي  

  .33 عبد القادر فاضل عباس   تنبيه تنبيه  

  .34 عذراء محمد كريم عبد الجالل      

  .35 عقيل علي حسين جاسم إنذار أولي تنبيه إنذار أولي   

  .36 علي جالل يوسف موسى إنذار أولي تنبيه ر أوليإنذا تنبيه  تنبيه

  .37 علي عبد الستار احمد   إنذار أولي إنذار أولي  

  .38 علي محمد جبار محمود    إنذار أولي  

  .39 علي مفيد جاسم حسين تنبيه  تنبيه   

  .40 علي نعيم لطيف احمد  تنبيه تنبيه إنذار أولي  

  .41 ليعمار عباس عبد ع   إنذار أولي إنذار أولي  
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  .42 عمر ناضل عبد تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه 

  .43 فيافي مازن فؤاد نعمان    تنبيه  

  .44 الرا نافع حمودي جاسم تنبيه     

  .45 ماهر منير صبيح   تنبيه إنذار أولي  

  .46 مثنى عبد هللا حمود ثامر تنبيه تنبيه تنبيه   

  .47 محمد ابراهيم عويد وحيد تنبيه تنبيه إنذار أولي إنذار أولي  

  .48 محمد خليفة حسن باري تنبيه تنبيه إنذار أولي   

  .49 محمد سالم ثامر كريفع تنبيه  تنبيه إنذار أولي  

  .50 محمد ضياء محمد إنذار أولي تنبيه إنذار أولي إنذار أولي إنذار أولي تنبيه

  .51 حميدمحمد عبدالجبار محمد  تنبيه تنبيه  إنذار أولي إنذار أولي تنبيه

  .52 محمد كريم محمد كاظم تنبيه تنبيه تنبيه إنذار أولي  

  .53 محمد كهالن عبد سلطان تنبيه  تنبيه إنذار أولي تنبيه 

  .54 محمد وديع ولي عزيز تنبيه تنبيه  إنذار أولي  

  .55 مرتضى محمود علي إنذار أولي تنبيه إنذار أولي إنذار أولي  تنبيه

  .56 مروان محمد محي تنبيه تنبيه تنبيه إنذار أولي  

  .57 مريم سعد جواد كاظم إنذار أولي تنبيه إنذار أولي تنبيه تنبيه 

  .58 مصطفى حاتم علوان تنبيه تنبيه  إنذار أولي  

  .59 مصطفى عباس خضير إنذار أولي تنبيه  إنذار أولي تنبيه تنبيه

  .60 مصطفى عدنان حسين    إنذار أولي  

  .61 حمدمصطفى محمد ا تنبيه تنبيه تنبيه تنبيه  

  .62 مهند ياسين هالل خلف  تنبيه إنذار أولي إنذار أولي  

  .63 نهاد اسماعيل محمود حسن تنبيه تنبيه إنذار أولي إنذار أولي  

  .64 نوار ناجي مجيد تنبيه تنبيه تنبيه إنذار أولي  



 م للعالدراسة املسائية ا - كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -املرحلة الرابعة 

  

  .65 نور احمد عبد الكريم سلمان    إنذار أولي  

  .66 نور صفاء محمود اسماعيل      

  .67 هدى رعد جاسم   إنذار أولي أوليإنذار   تنبيه

  .68 واثق خليل ابراهيم علي   تنبيه تنبيه تنبيه 

                   

 

 رئيس القسـم

 أحمد نجم عبدد.  أ.


