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)المحاولة الثانية( للعام الدراسي  إحصائية للطلبة المشمولين بالدور التكميلي

2018/2019 

 لطلبة قسم الكيمياء 2018/2019للطلبة المشمولين بالدور التكميلي )المحاولة الثانية( للعام الدراسي  قو ادناه

 المشمولين بالدور التكميلي )المحاولة الثانية( المرحلة االولى

 المواد الدراسة المرحلة اسم الطالب ت
النفس,  في العضوية, علم 2,3في الدورين  غ الصباحية األولى احمد ناصر جبر  .1

 إحصاء, أسس, علوم حياة, عضوية, حاسبات

 إحصاء, تحليلية الصباحية األولى تقى جواد كاظم  .2

 العضوية, غ في عضوية الصباحية األولى جعفر ماجد نجم  .3

 عضوية الصباحية األولى زهراء جواد حسين  .4

 عضوية الصباحية األولى إبراهيم محمد عباس  .5

 غ في اإلحصاء, عضوية الصباحية األولى فاروق سعد عزيز  .6

 عضوية الصباحية األولى عبد الرحمن راضي هيشان  .7

 عضوية, تحليلية الصباحية األولى سيف رعد حسن  .8

 العضوية, غ في عضوية الصباحية األولى علي محمد محمود  .9

 عضوية, تحليلية الصباحية األولى حسام ماهر طعمه  .10

 عضوية الصباحية األولى فهد رشيد حمادي  .11

 عضوية الصباحية األولى محمد حامد كاظم  .12

 غ في عضوية الصباحية األولى اركان مهدي رحم  .13

 غ في عضوية الصباحية األولى جليل راضي عصفور  .14

 عضوية الصباحية األولى محمد عارف احمد  .15

 عضوية الصباحية األولى بنت الهدى ريسان حيدر  .16

 عضويةغ في  الصباحية األولى علي صبحي عمر  .17

عضوية, غ في العضوية, حاسبات, تحليلية, علوم  الصباحية األولى ياسر حسن علوان  .18
 حياة, 

 علوم حياة الصباحية األولى سجاد كامل لعيبي  .19

 علوم حياة, عضوية الصباحية األولى عباس علي تعبان  .20

 عضوية الصباحية األولى علي محمد شغاتي  .21

 عضوية الصباحية األولى مؤمل حسن رفاك  .22

 عضوية, تحليلية الصباحية األولى غفران حسن عباس  .23

 تحليلية, غ في عضوية, حاسبات الصباحية األولى مسلم سعد عبد الحسين  .24

 ادوار 3غ في  الصباحية األولى محمد قاسم مهدي  .25

 عضوية الصباحية األولى مصطفى صبر حسين  .26

 غ في عضوية الصباحية األولى يونس عبدهللا حكمت  .27

 علوم حياة الصباحية األولى محمد رشيد شياع  .28

 علوم حياة الصباحية األولى محمد موسى حسين  .29

 عضوية الصباحية األولى نبأ عماد سلمان  .30

 عضوية الصباحية األولى نور محي علي  .31

 غ في عضوية الصباحية األولى ايه عباس حسن  .32

في علوم حياة, عضوية,  2,3في الدورين  غ الصباحية األولى مريم حبيب دندح  .33

 حاسبات
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 عضوية, تحليلية الصباحية األولى ميثم  هالل خوير  .34

 إحصاء, علوم حياة, تحليلية, رياضيات  الصباحية األولى بشير جمعة حنون  .35

  2,3في الدورين  غ المسائية األولى إبراهيم عبيد إبراهيم  .36

 تحليليةعضوية,  المسائية األولى حذيفه عبد الرحمن محمد  .37

 عضوية, تحليلية المسائية األولى حسين غسان جواد  .38

 علم النفس, عضوية, تحليلية, علوم حياة, عربي المسائية األولى زينب محمد رضا عباس  .39

 غ في عضوية المسائية األولى شهد محمد طلب  .40

 2,3في الدورين  غ المسائية األولى يوسف محمد خليفه  .41

 عضوية, تحليلية المسائية األولى احمد نعمان خزعل  .42

 عضوية, رياضيات المسائية األولى بسمه فائق إبراهيم  .43

 عضوية المسائية األولى رانيه صادق مزاحم  .44

علم النفس, عضوية, تحليلية, علوم حياة, عربي,  المسائية األولى ربى حربي عبد الجبار  .45
 رياضيات

 عضوية المسائية األولى سرى ثامر محسن  .46

العضوية, تحليلية, في المواد  2,3في الدورين  غ المسائية األولى صبرطارق رعد   .47

 علوم حياة, رياضيات, حاسبات, إحصاء, عضوية

 علوم حياة المسائية األولى طه محمد جفا  .48

 تحليلية, رياضيات المسائية األولى عثمان مجيد حمادي  .49

 إحصاء, عضوية, تحليليةفي العضوية,  3غ في د المسائية األولى علياء عدنان الطيف  .50

في العضوية, علم النفس,  2,3في الدورين  غ المسائية األولى محمد عبد مصلح حمد  .51

 تحليلية, علوم حياة, عضوية, رياضيات

 عضوية المسائية األولى نغم مبدر عبد هللا  .52

 عضوية المسائية األولى نور عباس ياسين  .53

 عضوية المسائية األولى مصطفى موسى مدلول  .54

 عضوية, تحليلية المسائية األولى احمد شهاب احمد  .55

 عضوية المسائية األولى بان عبد الرحمن محمد  .56

 عضوية المسائية األولى حسين مهدي فاضل  .57

 عضوية, تحليلية المسائية األولى ربى اكرم احمد  .58

 عضوية المسائية األولى رحمه هيثم محمد  .59

 النفس, عضوية, رياضياتعلم  المسائية األولى عباس ثامر عباس  .60

 علوم حياة, عضوية المسائية األولى محمد كريم عوده  .61

 2,3في الدورين  غ المسائية األولى مصطفى رافع يوسف  .62

 غ في عضوية المسائية األولى حسين علي كاظم  .63
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 المشمولين بالدور التكميلي )المحاولة الثانية( المرحلة الثانية

 المواد الدراسة المرحلة اسم الطالب ت
 العضوية, فيزياوية, تحليلية الصباحية الثانية احمد راجح ضاحي   .1

 عضوية, تحليلية الصباحية الثانية ايات إسماعيل إبراهيم  .2

 عضوية, فيزياوية  الصباحية الثانية ايه شعيب عدنان  .3

 عضوية, فيزياوية الصباحية الثانية حسين معاون فرهود  .4

 العضوية, فيزياوية, تحليلية, رياضيات الصباحية الثانية باقرحسين عزيز   .5

 عضوية, تحليلية الصباحية الثانية حيدر حسين علي  .6

 فيزياوية الصباحية الثانية رحمة قصي زين العابدين  .7

 عضوية, تحليلية الصباحية الثانية رقيه ريكان حميد  .8

 حاسبات, تحليلية, رياضياتفيزياوية,  الصباحية الثانية زهراء عبد كاظم محسن  .9

 عضوية الصباحية الثانية رعد حسون هامن  .10

 فيزياوية, رياضيات الصباحية الثانية سهى رشيد حسين  .11

 عضوية, فيزياوية الصباحية الثانية شهد محمد جاسم  .12

 عضوية, العضوية, فيزياوية الصباحية الثانية منتظر حسين زبون  .13

 فيزياوية الصباحية الثانية ضرغام سعد عيدان  .14

 عضوية, فيزياوية, تحليلية الصباحية الثانية عذراء جابر كاظم  .15

 غ في جميع المواد الصباحية الثانية علي ماجد ياسين  .16

 عضوية, فيزياوية الصباحية الثانية علي عاتي جبار  .17

, حاسبات, عضوية,  العضوية ,ادارة  ,فيزياوية الصباحية الثانية محمد جواد كاظم  .18
 تحليلية, علم نفس , رياضيات 

عضوية, العضوية, فيزياوية, حاسبات, تحليلية,  الصباحية الثانية محمد هيثم خماط  .19
 رياضيات

 عضوية الصباحية الثانية كرار حسين عبد األمير  .20

 تحليلية الصباحية الثانية مصطفى كمال جليل  .21

 عضوية الصباحية الثانية نايف طعمان نايف  .22

 عضوية الصباحية الثانية هنادي لطيف عبد عباس  .23

 عضوية الصباحية الثانية هدير عبد االمير حمود  .24

 محمل تحليلية وغ في عضوية, العضوية, فيزياوية الصباحية الثانية ياسر محمد عبد الستار  .25

 عضوية المسائية الثانية عمر محمود عبد هللا  .26

 عضوية المسائية الثانية ليث محمد جاسم  .27
 عضوية المسائية الثانية سرور عباس ناصر  .28
 العضوية المسائية الثانية صابرين علي فرحان  .29

 عضوية, فيزياوية, تحليلية المسائية الثانية عمر عادل عبد الكريم  .30

 عضوية ,   غ  العضوية المسائية الثانية  ايات حبيب محمد جسام  .31

 فيزياوية المسائية الثانية الزهراء حيدر ماجد  .32

 تحليلية المسائية الثانية طلبة ناصر عمارة  .33

 غ  فيزياوية ، تحليلية ، رياضيات ، انكليزي المسائية الثانية تبارك احمد طارق  .34

 عضوية, فيزياوية, تحليلية, رياضيات المسائية الثانية احمد جمعة ناجي  .35

 غ فيزياوية , رياضيات المسائية الثانية حيدر جاسب رحيمة حسن  .36

 محمل تحليلية, رياضيات المسائية الثانية امخيليف عسكراسراء   .37

عضوية, العضوية, فيزياوية, حاسبات, تحليلية,  المسائية الثانية حسين اياد خضير  .38
 رياضيات, انكليزي

 عضوية, العضوية, فيزياوية, رياضيات المسائية الثانية نوري صبيح محسن  .39

 العضويةعضوية,  المسائية الثانية سمية طارق ياسن  .40

 عضوية المسائية الثانية اروى احمد زيد  .41
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 المشمولين بالدور التكميلي )المحاولة الثانية( المرحلة الثالثة

 المواد الدراسة المرحلة اسم الطالب ت
 فيزياوية الصباحية الثالثة ابتهال علي سالم  .1

 فيزياوية الصباحية الثالثة نور كريم فزع  .2

 فيزياوية, حياتية الصباحية الثالثة محمد عبد الرحيم غضبان  .3

عضوية, فيزياوية, خاص, حياتية, تناسقية,  الصباحية الثالثة صالح مهدي نايف  .4
 صناعية

 فيزياوية الصباحية الثالثة علي احمد عبد رسن  .5

 فيزياوية الصباحية الثالثة قيس سعود احمد  .6

 خاص الصباحية الثالثة احمد خالد سلوكي  .7

 فيزياوية, خاص الصباحية الثالثة حارث سعد جاسم  .8

 عضوية, فيزياوية الصباحية الثالثة مروة محمد حسين  .9

محمل رياضيات, عضوية, فيزياوية, خاص,  الصباحية الثالثة هدى فيصل رحيم  .10
 حياتية, تناسقية

 خاص, حياتية الصباحية الثالثة حذيفة سالم علي  .11

 خاصفيزياوية,  الصباحية الثالثة علي هزاع نشمي  .12

 عضوية الصباحية الثالثة عادل احمد محسن  .13

 عضوية, خاص الصباحية الثالثة علي محمد خضير  .14

 خاص الصباحية الثالثة غسان حميد إبراهيم  .15

 خاص الصباحية الثالثة علي احمد هادي  .16

 حياتية الصباحية الثالثة امير علي كاظم  .17

 عضوية, خاص الصباحية الثالثة سهى سعدي عبد فرحان  .18

 عضوية, فيزياوية الصباحية الثالثة حيدر إسماعيل حيدر  .19

 خاص الصباحية الثالثة بثينة باسم محمد  .20

 عضوية, خاص, تناسقية الصباحية الثالثة فاطمة علي عبد الرزاق  .21

 فيزياوية, حياتية, تناسقية, صناعية الصباحية الثالثة عداي سرحان محمد  .22

 عضوية, فيزياوية الصباحية الثالثة حامد علي حامد  .23

 فيزياوية الصباحية الثالثة اسراء فائق محمد عبد  .24

 عضوية, حياتية, تناسقية, صناعية الصباحية الثالثة محمد ماجد حسن  .25

 فيزياوية الصباحية الثالثة محي الدين مزهر كوثر  .26

 فيزياوية الصباحية الثالثة نشوان نزار عبد الهادي  .27

 فيزياوية, صناعية الصباحية الثالثة جعفر محمد كاظم  .28

 فيزياوية الصباحية الثالثة احمد حميد حومان  .29

 عضوية الصباحية الثالثة زهراء كريم غضبان  .30

 فيزياوية الصباحية الثالثة مروة حازم هادي  .31

 فيزياوية المسائية الثالثة لمياء علي محسن  .32

, طرق, ارشاد, حياتية, محمل عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة علي خالد عبد علوان  .33
 صناعية

 فيزياوية المسائية الثالثة عمار ناصر عطوان  .34

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة محمد احمد عبد الفتاح  .35

 عضوية المسائية الثالثة محمد قاسم سلمان  .36

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة محمد يحيى عزيز  .37

 فيزياوية المسائية الثالثة تقى عمر مسعود  .38

 فيزياوية المسائية الثالثة محمد ظاهر حامد  .39
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 فيزياوية المسائية الثالثة زهراء جليل احمد  .40

 فيزياوية المسائية الثالثة زينب إسماعيل عواد  .41

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة ارواء شهاب احمد  .42

 فيزياوية المسائية الثالثة اثير محمود إبراهيم  .43

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة محمد حامد فرج  .44

 فيزياوية المسائية الثالثة عبد الرحمن نعمه محمد  .45

 خاص المسائية الثالثة عبد العزيز حميد سلمان  .46

 خاص, حياتية, تناسقية المسائية الثالثة ساري حسين فاضل  .47

 فيزياوية المسائية الثالثة زبيدة اثير عبد الخالق  .48

 عضوية المسائية الثالثة منال ستار حسين  .49

 خاص المسائية الثالثة محمد احمد ناصر  .50

 فيزياوية المسائية الثالثة محمد حمزة محسن  .51

 عضوية, حياتية المسائية الثالثة نور صاحب محمد   .52

 عضوية, حياتية المسائية الثالثة محمد علي مطشر  .53

 صناعية المسائية الثالثة ريام سعد عباس  .54

 , خاصفيزياوية المسائية الثالثة صالح كرم علي  .55

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة ايناس طالب حسين  .56

 فيزياوية المسائية الثالثة زينب جاسم محمد  .57

 عضوية المسائية الثالثة ضحى محسن هادي  .58

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة احمد فؤاد صبر  .59

 عضوية, فيزياوية المسائية الثالثة دعاء مهدي سلمان  .60

 عضوية, فيزياوية, تناسقية المسائية الثالثة سمير كامل محمد  .61

 فيزياوية, خاص المسائية الثالثة نور عداي مشرف    .62

 فيزياوية المسائية الثالثة اية فخري فاضل  .63

 تناسقية المسائية الثالثة شهد محمد حسين  .64

 حياتية المسائية الثالثة سرى جمال احمد  .65

 صناعية, خاص  المسائية الثالثة ياسر خضر عباس  .66

 فيزياوية المسائية الثالثة علي نجدت عادل  .67

 

 

 المشمولين بالدور التكميلي )المحاولة الثانية( المرحلة الرابعة

 المواد الدراسة المرحلة اسم الطالب ت
غ في الية, تشخيص, كمية, قياس, حياتية, غ في  الصباحية الرابعة  عمار محمد كاظم  .1

 تحميل فيزياوية

 تشخيص تحميل فيزياوية مسائيةال الرابعة  رامي سعد ابراهيم  .2

 خاص, تحميل حياتية المسائية الرابعة  لؤي احمد ياسين  .3

 كمية المسائية الرابعة  فاطمة الزهراء خالد فخري   .4
 

 

 . محمد جابر ابراهيما.د                   د. بيداء كريم سلمان

      رئيس القسم           مقسال مقرر    
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