
 
 باحيةالدراسة الص /المرحلة االولى  /قسم الكيمياء/ /كلية العلوم             

 

 النتيجة الدراسة المرحلة اسم الطالب ت

 ناجح الصباحية االولى ابراهيم اركان علي خليل  .1

 ناجح بقرار الصباحية االولى ابراهيم عمر مجبل رحيم  .2

 ناجح الصباحية االولى احمد حميد محمود مجيد  .3

 ناجح الصباحية االولى صباح فالح مهدي احمد  .4

 ناجحة الصباحية االولى اروى زيد نصيف حمادي  .5

 ناجح الصباحية االولى اراس صابر سعدون محمد علي  .6

 ناجح الصباحية االولى اسامة علي حسين علي  .7

 ناجح الصباحية االولى اسماء شهاب احمد لفتة  .8

 ناجح الصباحية االولى اسماعيل خلف عبد الواحد  .9

 ناجح الصباحية االولى اصالة قتيبة راهي حسين  .10

 ناجح الصباحية االولى امل قحطان خليل عليوي  .11

 ناجح الصباحية االولى حسين رهاآمنه ط  .12

 ناجح الصباحية االولى اميمه مشعان هزاع رشيد  .13

 ناجح الصباحية االولى انس احمد فهد يوسف  .14

 مكملة الصباحية االولى انفال خالد محمد جاسم  .15

 ناجحة الصباحية االولى انفال موفق حسن علي  .16

 ناجحة الصباحية االولى ايالف عبد الكريم حسين ابراهيم  .17

 ناجحة الصباحية االولى اية عباس حسن شاه مراد  .18

 ناجحة الصباحية االولى براء عبد اللطيف مهدي صالح  .19

 ناجحة الصباحية االولى بيان نهاد حكمت عارف  .20

 ناجحة الصباحية االولى ابراهيم كامل ابراهيمتبارك   .21

 ناجحة الصباحية االولى تبارك محمد حميد حسن  .22

 ناجحة الصباحية االولى تبارك قحطان نافع حميد  .23

 ناجحة الصباحية االولى تبارك محسن ثامر مصطاف  .24

 ناجحة الصباحية االولى تبارك ناظم داود صالح  .25

 ناجح الصباحية االولى حسام فائق حسين ال بياتي  .26

ةناجح الصباحية االولى حليمه احمد نجم عبد  .27  

 ناجحة الصباحية االولى حوراء محمد كاظم بكر  .28

 ناجحة الصباحية االولى حوراء نعمه باش مخلف  .29

 ناجح الصباحية االولى خلدون حيدر رضا مصطفى  .30

ةناجح الصباحية االولى ديانه قيصر ناظم محمود  .31  

ةناجح الصباحية االولى خورشيدرباب احمد محي   .32  

ةناجح الصباحية االولى رميم طلعت فاضل صالح  .33  

ةناجح الصباحية االولى رؤى ابراهيم حسن قاسم  .34  

 ناجحة الصباحية االولى ريام اسماعيل عبد الوهاب احمد  .35

 ناجحة الصباحية االولى زبيده وليد خالد  .36

 ناجحة الصباحية االولى زهراء حسين خزعل عبد الزبيدي  .37

 ناجحة الصباحية االولى زهراء حميد خليل ابراهيم  .38

 ناجحة الصباحية االولى زهراء صالح رحيم رحمان  .39

 ناجحة الصباحية االولى زهراء غريب مجيد احمد  .40

 ناجحة الصباحية االولى زهره هاشم خضير عباس  .41

 ناجح الصباحية االولى زيد محمود شاكر حمود  .42



 
 باحيةالدراسة الص /المرحلة االولى  /قسم الكيمياء/ /كلية العلوم             

ةناجح الصباحية االولى مسرهدزينب عبدهللا مطر   .43  

 ناجحة الصباحية االولى سارة ثامر حياوي ابراهيم  .44

 ناجحة الصباحية االولى سارة زيدان خلف  .45

 ناجحة الصباحية االولى سارة عباس فاضل ياسين  .46

 ناجحة الصباحية االولى سارة فاضل اسد حيدر  .47

 ناجحة الصباحية االولى سبأ محمود عبد هللا حمد  .48

ةناجح الصباحية االولى حسين هليلسحر   .49  

 ناجحة الصباحية االولى سرور محمود سلمان سالم  .50

 ناجحة الصباحية االولى سعاد منذر حسن سعيد  .51

 ناجح الصباحية االولى سفيان حميد جميل جسام  .52

 ناجحة الصباحية االولى سمية فوزي صبري عباس  .53

 ناجحة الصباحية االولى سلوى هاشم مهدي حمزة  .54

 ناجحة الصباحية االولى سندس عجيد عبد شطاوي  .55

 ناجحة الصباحية االولى سهام طه عبد الرحمن مصطفى  .56

 ناجح الصباحية االولى شهاب عبد هللا خضر عزو  .57

 ناجحة الصباحية االولى شهد حسن حميد باقي  .58

 ناجحة الصباحية االولى شهد طه محمود عليوي  .59

 ناجحة الصباحية االولى ضحى هادي صالح عبود  .60

 ناجح الصباحية االولى طه دهام خليل ابراهيم  .61

ةناجح الصباحية االولى طيبه قاسم نعمه جاسم  .62  

 ناجح الصباحية االولى عبد الرحمن متعب قادر خضير  .63

 ناجح الصباحية االولى عبد الكريم حميد عبد الكريم رستم  .64

 ناجح الصباحية االولى عبد الكريم خالد عبد الكريم سلمان  .65

 مكمل بجميع المواد الصباحية االولى عبد هللا منعم وهيب  .66

ةناجح الصباحية االولى عذراء عدنان عناد عبد الرحمن  .67  

 ناجح الصباحية االولى علي غازي عبعوب شاطي  .68

بقرار ناجح الصباحية االولى علي حمود علي جمعه  .69  

 ناجح الصباحية االولى فارس سلمان داود علي  .70

 ناجح الصباحية االولى فراس سعدي داود سلمان  .71

 ناجح الصباحية االولى فالح حاتم محمد  .72

 ناجحة الصباحية االولى قطوف مصطفى محمد  .73

 ناجحة الصباحية االولى قمر مؤيد صبحي اسماعيل  .74

 ناجحة الصباحية االولى لينا سالم احمد ابراهيم  .75

 ناجح الصباحية االولى محمد مجوال وهاب شاسوار  .76

 ناجحة الصباحية االولى مريم جمال خضير عبد الباقي  .77

 ناجحة الصباحية االولى مريم هابيل حسن عليوي  .78

 ناجحة الصباحية االولى مالك باسم محمد راضي  .79

 ناجح الصباحية االولى منذر عمار جاسم محمد  .80

 ناجح الصباحية االولى ميثاق باسم هالل عطيه  .81

 ناجحة الصباحية االولى ميديه علي سلطان حسن  .82

 ناجحة الصباحية االولى نبأ احمد صالح حسين  .83

 ناجحة الصباحية االولى نبأ فاضل صالح حسن  .84

 ناجحة الصباحية االولى نبأ هيثم احمد عبد  .85

 ناجح الصباحية االولى نجدت عبد الكريم بشير  .86

بقرار ناجحة الصباحية االولى نور حسين جاسم  .87  



 
 باحيةالدراسة الص /المرحلة االولى  /قسم الكيمياء/ /كلية العلوم             

 ناجحة الصباحية االولى صالحنورس محمد رحيم   .88

 ناجحة الصباحية االولى هبه رزاق ساجت عكيد  .89

بقرار ناجحة الصباحية االولى هويدا فيصل غازي حسين  .90  

 ناجحة الصباحية االولى هيام صالح حميد قادر  .91

 ناجحة الصباحية االولى وسن رعد حاتم صالح  .92

 ناجح الصباحية االولى ياسر عمار محمد حسين  .93

 

 

 النتيجة الدراسة المرحلة أسم الطالب ت

 ناجحة  الصباحية الثانية االء شهاب احمد كاظم  .1
 ناجحة الصباحية الثانية االء وليد عبد القادر حسن  .2
 ناجحة الصباحية الثانية  .3
 ناجحة الصباحية الثانية اسراء يونس حبيب محمد  .4
 ناجحة الصباحية الثانية اسماء هوار محمود محمد  .5
 ناجحة الصباحية الثانية اسوان محمد جامل حسين  .6
 ناجح الصباحية الثانية امجد مدحت حسين علي  .7
 ناجحة الصباحية الثانية امنة خضير عباس عويد  .8
 ناجحة الصباحية الثانية هللاامنة عبد االمير محمد عبد   .9

 ناجح الصباحية الثانية انس خوام زيدان خلف  .10
 ناجحة الصباحية الثانية اية سعد مهدي نصيف  .11
 ناجحة الصباحية الثانية اية علي عبد الصمد جميل  .12
 ناجح الصباحية الثانية بالل عمر سامي فرحان  .13
 ناجحة الصباحية الثانية تبارك علي حسين مهدي  .14
 ناجحة الصباحية الثانية تقوى مظهر امين علي  .15
 لم يشارك باالمتحانات الصباحية الثانية حسين جاسم عبود   .16
 ناجح الصباحية الثانية حبيب عاصم حبيب خنجر  .17
 ناجحة الصباحية الثانية داليا احمد عبد رحيم  .18
 ناجحة الصباحية الثانية دعاء سعد خضير علي  .19
 ناجحة الصباحية الثانية  .20
 ناجحة الصباحية الثانية ديانا محمد عبود محمد  .21
 لم يشارك باالمتحانات الصباحية الثانية رامي عبد الحافظ عجمي دانه  .22
 ناجحة الصباحية الثانية رانية عامر حسن علو  .23
 ناجحة الصباحية الثانية رسل احمد حمدان حمد  .24
 ناجحة الصباحية الثانية رسل زياد سلمان ناصر  .25
 ناجحة الصباحية الثانية  .26
 ناجحة الصباحية الثانية زمن علوان عبد هللا حمادي  .27
 ناجحة الصباحية الثانية  .28



 
 باحيةالدراسة الص /المرحلة االولى  /قسم الكيمياء/ /كلية العلوم             

 ناجحة الصباحية الثانية  .29
 ناجحة الصباحية الثانية سارة سحاب كرم كاظم  .30
 ناجح الصباحية الثانية  .31
 ناجحة الصباحية الثانية سجى عالء عبد الستار ابراهيم  .32
 ناجحة الصباحية الثانية سرى حسين علي جار هللا  .33
 ناجحة الصباحية الثانية سهاد نوري فؤاد مهدي  .34
 ناجح الصباحية الثانية سيف عمار محمد حسن   .35
 ناجحة الصباحية الثانية شهد سعد جبار ابراهيم   .36
 ناجح الصباحية الثانية صالح علوان صالح خضير  .37
 ناجحه الصباحية الثانية صفا غضبان مغير عبد هللا  .38
 ناجحة الصباحية الثانية ضحى علي طاهر جاسم  .39
 ناجح الصباحية الثانية ظافر جاسم كامل كنان  .40
 ناجح الصباحية الثانية عبد الرحمن مجيد حماد علي  .41
 ناجح الصباحية الثانية عبد هللا محمد حسين سليم  .42
 ناجحة الصباحية الثانية عذراء حميد مال هللا محمد  .43
 ناجح الصباحية الثانية عقيل قحطان ناصر حسين  .44
 ناجح الصباحية الثانية علي حسين خزعل عبد  .45
 ناجحة الصباحية الثانية عيون المها بهجت شمس الدين عبد هللا  .46
 ناجحة الصباحية الثانية  .47
 ناجحة الصباحية الثانية فاطمة محمد عيسى عليوي  .48
 ناجح الصباحية الثانية قتيبة عبد هللا علي صيوان  .49
 ناجحة الصباحية الثانية قدس يحيى كاظم عبد الحسن  .50
 ناجح الصباحية الثانية محمد منعم احمد محمود  .51
 لم يشارك باالمتحانات الصباحية الثانية محمد حقي فيصل يوسف  .52
 مكمل الصباحية الثانية محمود حسين علوان جواد  .53
 ناجحة الصباحية الثانية مروة زيد حامد خليفة  .54
 ناجح الصباحية الثانية مصطفى حسين عبد سلمان  .55
 ناجح الصباحية الثانية مصطفى محمد حسب هللا عبد العزيز  .56
 ناجح الصباحية الثانية مصطفى محمد ياسين كنوان  .57
 ناجح الصباحية الثانية  .58
 ناجحة الصباحية الثانية ميسون حسين ابراهيم دهالوي  .59
 ناجحة الصباحية الثانية نبا هيثم محمد صالح  .60
 ناجحة الصباحية الثانية نور عبد الحكيم عبد هللا محمد  .61
 ناجحة الصباحية الثانية  .62
 ناجحة الصباحية الثانية هالة هيثم شالل مطرود  .63
 ناجح الصباحية الثانية هردي جبار محمد قادر  .64
 ناجح الصباحية الثانية هشام محمد جاسم ريس  .65
 ناجحة الصباحية الثانية ياسمين محمود اسماعيل عاصي  .66
 ناجحة الصباحية الثانية ياسمين مؤيد احمد عبود  .67



 
 باحيةالدراسة الص /المرحلة االولى  /قسم الكيمياء/ /كلية العلوم             

 ناجح الصباحية الثانية يحيى صدام حسين محسن  .68

 

                                                                   


