
2102-2102نتائج الدور الثاني الخاصة بقسم علوم الكيمياء للمرحلة الثانية للعام الدراسي    

 المواد المطالب بها
2102-2102في   ) مواد العبور(   

 ت اسم الطالب النتيجة

رياضياتو عضوية   ال  1 احمد ليث يونس شعبان راسب عبور 
 2 أشواق عبد اإلله سامي حسن ناجح 
 3 جدوع كليكل  أالء جبار راسب 
 4 أنف ال عبد الرحمن هيدرس ابراهيم راسب 
 5 أية عبد اهلل محمود حسين ناجح بقرار 

عضوية الو تحليلة    6 إيمان ناظم سعيد رحمن راسب عبور 
 7 حيدر باسم عبد الرحمن راسب 
 8 حيدر سالم عبد الجبار عبد ناجح بقرار 
 9 حيدر مجيد رشيد غزال ناجح 

عبور  راسب العضوية  10 دنيس عبد الكريم محمود حاجي إسماعيل 
 11 رغد ليث كامل عبد الرحمن راسب 

 12 زينب سامي علي شويخ راسب عبور العضوية
 13 سارة علي ياس علي ناجح بقرار 

رياضياتو العضوية    14 سارة ف اضل يعقوب علو راسب عبور 
رياضياتو العضوية    15 سجى ظافر عبد المجيد حسين راسب عبور 
 16 شهد كريم إبراهيم ناجح 

 17 عال جالل جبار ياسين راسب عبور العضوية
 18 علي احمد كرمش حسن راسب عبور حاسبات
 19 غياث سعد عبد العزيز راسب عبور العضوية
 20 كنار وليد ف ائق شوكت راسب عبور العضوية

 21 لبنى حامد ياسين اسماعيل ناجح 
 22 مصطفى عبد علي صالح ناجح 



 23 مصطفى نجم عبد اهلل احمد ناجح 
عضويةو العضوية   بقرار راسب عبور   24 منار مجيد ألماني محل 
 25 نرجس طالب شمخي عبد راسب 
 22 نور عدنان احمد رشيد ناجح 

 

 

) تحميل مواد المرحلة االولى ( لطلبة المرحلة الثانية    التحميل  

 ت اسم الطالب   النتيجة والمواد  
( ىاولمرحلة  ناجح بقرار) تحليلية    0 االء جبار جدوع 

( ىاولمرحلة  , تحليلية  ىاولمرحلة  راسب) ال عضوية    2 انف ال عبد الرحمن هيدرس 
( ىاولمرحلة  راسب) تحليلية    2 احمد ليث يونس 

( مرحلة اولى  ناجح بقرار)تحليلية  2 دنيس عبد الكريم 
( مرحلة اولى  , ال عضوية  مرحلة اولى اول  ناحج بقرار) تحليلية  5 غياث سعد عبد العزيز 

( مرحلة اولى  راسب )ال عضوية  2 نرجس طالب شمخي 
( مرحلة اولى  ناجح بقرار) ال عضوية  7 رغد ليث 

 


