
 

 

     

    

 متحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (ألنتائج ا

 (الثانيالدور )  /   2015-2014للعام الدراسي  

                                  

 أسم الطالب /   أيمان رحمن مهدي عبد              االختصاص / فيزيائية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  متوسط الكيمياء العضوية -1
  متوسط الفيزيائيةالكيمياء   -2
  متوسط الكيمياء التحليلية -3
  جيد   الكيمياء الالعضوية -4

 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح

                                                       ناجحة النتيجة  /
 اللجنة االمتحانية                                                                      

 
     

                                                                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  



 

 

     

                                                                               

 متحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (ألنتائج ا

 (الثانيالدور )  /   2015-2014للعام الدراسي  

 أسم الطالب /   سارة ثامر عبد كريم              االختصاص / فيزيائية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  متوسط الكيمياء العضوية -1
  متوسط الكيمياء التحليلية -2

 تمنياتنا لكم بالنجاحمع  

                                                       ناجحة النتيجة  /
 اللجنة االمتحانية                                                                      

 
     

                                                                               

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  



 

 

 
 

 

 متحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (ألنتائج ا

 (الثانيالدور )  /   2015-2014للعام الدراسي  

 أسم الطالب /   فيحاء ف اضل هادي صالح              االختصاص / فيزيائية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  متوسط الكيمياء العضوية -1
  جيد   الفيزيائيةالكيمياء   -2
  متوسط الكيمياء التحليلية -3

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح

                                                       ناجحة النتيجة  /
 اللجنة االمتحانية                                                                      

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  



 

 

                                                                               

 

 

 متحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (ألنتائج ا

 (الثانيالدور )  /   2015-2014للعام الدراسي  

 

 أسم الطالب /   نبأ برهان علي محمود              االختصاص / فيزيائية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  جيد الكيمياء العضوية -1
 مع تمنياتنا لكم بالنجاح

                                                        ناجحةالنتيجة  /
 اللجنة االمتحانية                                                                      

     

                                                                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  



 

 

 
 

 متحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (ألنتائج ا

 (الثانيالدور )  /   2015-2014للعام الدراسي  

 أسم الطالب /   نور حاتم خورشيد ديوان             االختصاص / فيزيائية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  جيد الكيمياء العضوية -1
  جيد الكيمياء التحليلية -3
  متوسط الكيمياء الالعضوية -4

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح
                                                       ناجحة النتيجة  /

 اللجنة االمتحانية                                                                      
 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  



 

 

                                                                               

                                                                

 نتائج األمتحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (

 / الدور ) الثاني( 2015-2014للعام الدراسي  

 

 أسم الطالب /   رهام مهند نوري محي                 االختصاص / العضوية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  متوسط الكيمياء الفيزيائية -1
 

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح

                                                        ناجحةالنتيجة  /
 اللجنة االمتحانية                                                                      

     

                                                                               

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  



 

 

 
 

 نتائج األمتحانات النهائي لطلبة الدراسات العليا ) ماجستير (

 / الدور ) الثاني( 2015-2014للعام الدراسي  

 

 أسم الطالب /   محمد جبار محمد مهدي               االختصاص / العضوية
 المالحظات   التقدير أسم المادة ت

  جيد   الكيمياء العضوية -1
  جيد الكيمياء التحليلية -2
  جيد اللغة االنكليزية -3

 
 مع تمنياتنا لكم بالنجاح

 ناجح                                                       النتيجة  /
 اللجنة االمتحانية                                                                      

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  


