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 2019-2018للعام الدراسي  ا الرابع نتائج الدور التكميلي

 والمسائية الصباحية الدراسة:  

 

 االسم ت
 نوع الدراسة المرحلة

 النتيجة
 المالحظات

  ناجحة الصباحية االولى اسراء يونس حبيب محمد 1

  ناجحة صباحيةال االولى قدس يحيى كاظم عبد الحسن 2

 غياب مكمل الصباحية االولى عبد هللا احمد بهجت خلف 3

  ناجح المسائية االولى احمد إسماعيل احمد 4

  ناجح المسائية االولى احمد سعدون صالح 5

  ناجح المسائية االولى زياد عبد اللطيف 6

  ناجح المسائية االولى سعدي غالب مهدي 7

  ناجح المسائية االولى سيف ثامر محمود 8

  ناجح المسائية االولى سيف عامر محمود 9

  ناجح المسائية االولى عبد هللا معن محمد 10

  ناجح المسائية االولى محمد إبراهيم جاسم 11

  ناجح المسائية االولى محمد علي خميس 12

  ناجح المسائية االولى مصطفى ماهر صالح 13

  ناجح يةالمسائ االولى وسام عجيل خلف 14

15 
 حسن عارف حسن

 الدراسة الصباحية الثانية
 ناجح

 

16 
 داليا زحام جليل

 الدراسة الصباحية الثانية
 ناجحة

 



17 
 دانية كمال ناجي

 الدراسة الصباحية الثانية
 ناجحة

 

18 
 مرتضى خالد عكال

 الدراسة الصباحية الثانية
 ناجح

 

 الثانية احمد خالد خميس اسود 19
 ائيةالدراسة المس

  ناحج

  ناحج الدراسة المسائية الثانية ايهاب نزهان نمر عادي 20

  ناحج الدراسة المسائية الثانية خالد جمال قدوري عاشور 21

22 
 عبد هللا ماهر

 غياب مكمل الدراسة المسائية الثانية

  ناحج الدراسة المسائية الثانية محمد رعد محمد حسين 23

  ناحج الدراسة المسائية الثانية مروان معن هاشم علوان 24

  ناحج الدراسة المسائية الثانية مصطفى احمد رزوقي محمد 25

  ناحج الدراسة المسائية الثانية مصطفى واثق سلمان عبد الستار 26

  ناحج الدراسة المسائية الثانية معتز سالم جاسم محمد 27

  حجةنا الدراسة المسائية الثانية نبأ هيالن كريم ياس 28

  ناحج الدراسة المسائية الثانية هشام خالد ابراهيم خضير 29

30 
 ادريس علي جمعة لطيف

 بمادة واحدة مكمل الدراسة الصباحية الثالثة

31 
 حيدر رباح حسين احمد

 غياب مكمل الدراسة الصباحية الثالثة

32 
 طالع مدب جداع عبود

  ناجح الدراسة الصباحية الثالثة

33 
 عبد الخالق مهدي عبد العزيز

  ناجح الدراسة الصباحية الثالثة

34 
 عثمان ماجد عبد الكريم

  ناجح الدراسة الصباحية الثالثة

35 
 فالح خلف صالح سرهيد

  ناجح الدراسة الصباحية الثالثة

36 
 لهيب حقي اسماعيل محمد

  ناجحة الدراسة الصباحية الثالثة

37 
 محمد مهدي محمود خلف

  ناجح الدراسة الصباحية الثالثة



38 
 محمد يوسف عرميط كاظم

 بمادة واحدة مكمل الدراسة الصباحية الثالثة

39 
 وجدان رحمن خليل عبد

  ناجحة الدراسة الصباحية الثالثة

40 
 ياسمين شاكر محمود سلمان

  ناجحة الدراسة الصباحية الثالثة

41 
 احمد عبد الرزاق علي

  حناج الدراسة مسائية الثالثة

42 
 احمد محمد منعم

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

43 
 احمد مظهر عبد الحميد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

44 
 احمد وليد خالد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

45 
 امنة مهدي صالح

 بمادة واحدة مكملة الدراسة مسائية الثالثة

46 
 حسين صفاء الدين حسين

 متوفي متوفي ائيةالدراسة مس الثالثة

47 
 سالم سليم جواد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

48 
 سلوى محمد محمدصالح

  ناجحة الدراسة مسائية الثالثة

49 
 سمية علي حسين

  ناجحة الدراسة مسائية الثالثة

50 
 عبد الرحمن مطشر حاتم

 بمادة واحدة مكمل الدراسة مسائية الثالثة

51 
 عصام عباس عون كاظم

  ناجح الدراسة مسائية ثالثةال

52 
 علي سعد عبد الرحمن

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

53 
 علي عباس فاضل

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

54 
 عمر فهمي مهدي

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

55 
 كريم مصطفى كريم

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

56 
 محمد احمد حامد

  ناجح مسائية الدراسة الثالثة

57 
 محمد حامد رشيد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

58 
 محمد رعد محمد

 بمادة واحدة مكمل الدراسة مسائية الثالثة



59 
 محمد غازي عبد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

60 
 محمد هاشم مسرهد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

61 
 محمدالطاهر خالد محمد

  ناجح مسائية الدراسة الثالثة

62 
 مصطفى خالد عبد

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

63 
 مصطفى عثمان محمود

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

64 
 مصطفى قحطان يوسف

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

65 
 مالك جابر عودة

  ناجحة الدراسة مسائية الثالثة

66 
 ميثاق طالب حسن

  جحنا الدراسة مسائية الثالثة

67 
 ميسر باسم عباس

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

68 
 نور الدين علي محرج

 غياب مكمل الدراسة مسائية الثالثة

69 
 نور حيدر انور

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

70 
 يوسف زياد حكمت

  ناجح الدراسة مسائية الثالثة

71 
 الدراسة صباحية الرابعة احمد قيس علي اسعد

  ناجح

72 
 حوراء هيثم رشيد

 الرابعة
 الدراسة مسائية

  ناجحة

73 
 وائل جمال كرجي

 الرابعة
 الدراسة المسائية

  ناجح

 

 
 ا.د. أحمد نجم عبد                                                                                               

 رئيس قسم علوم الكيمياء                                                                                                 
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