
 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (1قاعة رقم )
 

 المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى

  ابراهيم حسن محمود
احمد حسن عبد الهادي 

 صيهود
 حقي اسماعيل مناع  ايه فيصل خليل ابراهيم  امال عادل مطر 

 حوراء فرج رحيم  خضربراء صالح عزيز   انصاف جميل مجيد  احمد حمادي حمدعلي  ابراهيم مظفر خلف

 خليل عثمان حسن  بنان حايف علوان  ايمن جالل خلف  احمد سعدون صادق حسن  ابو بكر ياسين سالمة

 ديانا قاسم عباس  تبارك احمد طه  ايناس خلف محمد  احمد قتيبة محمد مرعي  احمد شعالن مبارك

 رحاب اعياده مضعن  تمارة علي مصطفى  صالحبشائر حازم   احمد هاشم محمد عسكر  احمد عمران رمضان علي

 رسل سعد هللا عبد  جيهان هالل مبروك حبل  بكر عدنان فرحان  اسامة ناظم فتحي عبدهللا  احمد مرهون قاسم

 رفاه موفق ابراهيم  حسن جمال احمد مهدي  بنون محمد سعود احمد  اكرام بسام ابراهيم رحيم  اسامة غازي شهاب حميد

 رند طارق خلف  حسين صالح علي  الحارث صالح محمد  ألق عماد حسين نجم  عثمان اسامه عمر

 رؤيا يوسف عبد عايد  حيدر عبدهللا خلف غضبان  حسن ثامر جاسم  امين ماجد امين محمد  اسراء قاسم محمد

 حامد سارة احمد  زهراء سلمان هجول عباس  حسن علي حسين  ايالف عامر حمدان حسن  اطياف موسى محمد

 سارة بشير محمد  زهراء عكلة محمد احمد  حسين اسو عبدالكريم  ايه احمد اسماعيل ياسين  امال جاسم محمد

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (2قاعة رقم )
 

 المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى

 غسان احمد مصطو  عامر ابراهيم حمد ظاهر  عالء صالح اسماعيل  زيد حسين كمال علي  سارة محمد علي فرحان

 فراس ياسين عبدهللا  حمدعامر احمد ابراهيم   علي ابراهيم احمد  ساره جاسم محمد علي  سالي علي حسين

  علي صاحب ابراهيم  سرى نبهان محمد محجوب  سماء عماد احمد
عبد الرحمن محمود عبد 

 اللطيف
 محمد ابراهيم حمد 

 محمد احمد جاسم  عبد الستار جاسم محمد   علي فاضل حردان  سيف نصيف جاسم حسن  سيناء محمود مشعان

 محمد حكمت داود  عبد هللا سعدي شهاب احمد  عمر احمد خلف  صالح شهد مانع مهدي  ضحى محمود حسين عليان

 محمد شالش جاسم  عبد حامد عبد احميد   عمر بدران احمد  صدام فراس سامي محمد   عبدالخالق سميط محمود

 محمد طه ياسين  علي حسين شكر خضير  عمر خالد احمد  صدى ارشد يوسف احمد  عالء سالم حميد

   عمر كريم خلف   عمر رافع امين  خليف مغيرصفا علي   

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (3قاعة رقم )
 

 المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى

 وضاح محمد محمود  فهد رضوان خضير  مصطفى محمد عبيد  عمر محمود حسن حميد  محمد علي حسين

 ياسمين خالد بدر   قبس اسماعيل سالمه  مالك بدري احمد  غازي فيصل خليل ابراهيم  محمود طارش مشكور

 ياسمين محمد عمر  ليث عباس سليم محمد  منى رفعت طه  غيداء حميد ابراهيم كرط   مريم روكان عواد

 ابراهيم خليل ابراهيم حسن  مثنى مسلط سعيد خلف  نجود ظاهر عبدهللا  فاروق هاشم حسين زوبع   مزاحم ابراهيم منسي

 اثير حسن شعبان علي  محمد جاسم محمد شهاب  نعمان عبدالحي مروح  فاطمة احمد سعيد قدوري  مصطفى الياس علي

 احمد صالح احمد خلف  محمد حسن محمد احميد  نور الهدى عامر حمدان  فاطمة رباح حسن ماجد  مصطفى حميد عياش جاسم

 علي احمد احمد عبدهللا  محمد حسين علي حسون  هاجر صادق صابر  فاطمة عبدهللا حسن علي  مصطفى كمال علي

   محمد رعد عبدالكريم محمود   هشام اسماعيل خضر  فتحي محمد خلف  

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (4قاعة رقم )
 

 المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى

  خالد رياض خليفة   محمد طاهر صالح احمد  احمد منهي شيحان جواد
منال محمود ابراهيم 

 عبدالحميد
 عبدالواحد كريم مطر احمد 

 علي صالح احمد علي  ميسم هيجل عبدهللا خضر  رشيد سعيد ديانا خليل  محمد عبد حسين محمد  اشرف مروان عبدالغني بكر

 علي نعمة عبدهللا نعمة  نبأ برهان محمد كفطان   سفيان حمادي حسين حسن  محمد علي احمد خلف  انور سراج حمد صالح

 عدي علي عبدالقادر غدير  نبأ عبدالنبي ياسين بكر  صالح خلف محمد خضر  مريم جميل ابراهيم عبد   ايسر غازي سلمان ضيدان 

 فنر حاتم جاسم  نريمان مزهر حمادة نامس  عبد سعيد شحاذة نزيل  مريم غازي حسين حمود  ايهاب وليد حمادة صالح

 قبس مظهر حسن  نور الهدى ناصر احمد هريط  عبدالرحمن امير عبد جميل  مريم قيس طه احمد  حامد علي عبدهللا حسين

 ماهر شيت احمد حسين  نور زياد نواف احمد   عبدهللا ناظم توفيق يوسف  خليل صالحمريم محمد   حمد محمود حسين

   نور مهدي فرحان حمادي  عبدالهادي محمد جاسم محمد  منار جبار ستار صالح  

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (5قاعة رقم )
 

 المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى  المرحلة الثالثة  المرحلة االولى

  محمد نجم عبد شراد  هالة باسم مقدام صياد  محمد ابراهيم محمد سويف
 عبور

 
 عبور

  مصطفى عامر صعب صالح  هدى عماد فاضل خضير  محمد احمد نجم هدشو
 عبور

 
 عبور

  المصطفى عمار فاروق صالح  هدير احمد سلمان احمود  محمد حسين سعد محيميد
 عبور

 
 عبور

  نايف عاجل عياي صايل  هناء صالح حمد صالح  محمد ركاض عصمان معيد
 عبور

 
 عبور

  ياس خضير سويد حمد  هند خليل حسين عبدهللا  محمد عاصي بشاو بكر
 عبور

 
 عبور

  ياسر فالح فاضل خضير  وليد خالد هاشم عطية  محمد محجوب محمود بلو
 عبور

 
 عبور

  غدير عدي علي  عبور  محمد موفق هوير
 عبور

 
 عبور

  عبور  عبور  
 عبور

 
 

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (1قاعة رقم )
 

 المرحلة الثانية  المرحلة الرابعة  المرحلة الثانية  المرحلة الرابعة  المرحلة الثانية

 رويدة خالد خلف حمدان  حادي فالح حسن سبع  ايه حفظي محسن  عبيد احمد خميس رجه  اثير خلف علي حمد 

 ريام عبدالخالق سليمان حمد  حاضر عبدهللا محمد عبدهللا  آيه صبري عبيد  احمد صحن عبد هللا احمد   احمد باسم وني مطر

 زهراء محمد حارز داود  حال رافع محمود رجب   ايهاب نجيب محمد خالد  شريف احمد عدنان هاشم  احمد برهان احمد اسماعيل

 زينة حاتم حمدي بكر  محيحنان حمود صالح   بشائر ثائر عبدهللا احمد   احمد نبيل احمد خطاب  احمد رشيد عبدهللا خلف

 ابراهيم عثمانزينة كوان   خلفخالد نايف سبهان   حيدر جليل اسماعيل  اجدع فارس عيدانه اديب  ادريس مولود خضر احمد

 سارة سعد مزهر جاسم  رسل عامر محمد جاسم  دعاء مصطفى احمد محمد  اسراء عبد هللا علي ابراهيم  استبرق مجبل عبد عواد

 سحر نخل كردي نايف  حمدرنده  داود مصطفى   ديانا خلف احمد هامان   آمنه نجيب طاهر حسن  اماني سرحان حمود محمد

 سعد علي حمد ظاهر  سامر معتز عيال مجيد  رانية ناثر جبار محمود  عجيل ايه حاجم سلطان  ايات رياض ابراهيم درويش

 سعدي عزيز سعيد شحاذة  سامي ابراهيم جايد حبيب  رسل ناطق علوان نجم  باسل عبدهللا حسين محمود  ايمن عامر كوان عزيز

 سعيد بكربيج موسى   طويسانسحر ثامر محمد   جرادرفل محمد خلف   ابراهيم حسن علي هتار  ايمن محمد احمد طلب

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (2قاعة رقم )
 

 المرحلة الثانية  المرحلة الرابعة  المرحلة الثانية  المرحلة الرابعة  المرحلة الثانية

  عبدهللا نزار طه عبد  حمد عبيداعبد الرحمن حسين   سلسبيل يوسف يعقوب  سالم محمود حسن حمود
 خلف عمر اعبيد عيسى

  علي نهاد كاظم احمد  نصيف عبد الرحيم كريم محمد  شهد سعد حسن صبح  سكينه نوري هزاع صالح
 عمر خيرهللا محمد خلف

  عمر قيصر مهنا مطلق  ةمحيميد حمزعبد هللا حسن   شهلة ظافر وهبي يوسف  سمرصباح محمد اسماعيل
 صالح غسان يونس احمد

  عيدان جبارة سلطان  عبد هللا رعد مشعان صيهود  شيالن رفعت صالح اسماعيل   سندس شهواز فتاح قادر
 فاروق عامر حميد عبود

  ضحى باسم صبحي ضيف  دليانشيخة محسن عفات 
 احمد عبد هللا نجم صالح

  فادي محمد حسن درويش 
 فاطمة اسماعيل خليل محمد

  ضمياء مزاحم شهاب احمد  دليضياء جمعة عويد 
 عبير حسين حسن حماد

  فاهم مظهر احمد نصيف 
 فتوح رائد فريد حديد

  طيبة ضياء خزعل جمعة  طه عماد مجيد طه
 عبير محمود غربي اضحوي

  فرح كوان خلف درويش 
 قيصر خليل ابراهيم عيسى 

  
عبد الوهاب حازم سلمان 

 خلف 
 

 عمار حسين حسن حماد
   فضيلة حسين احمد عباس 

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (3قاعة رقم )
 

 المرحلة الثانية  المرحلة الثانية  المرحلة الرابعة  المرحلة الثانية  المرحلة الرابعة

حمد عبد أمحمد خطاب 
 الكريم

 
 ماس وميض عبد الكريم

 ياسين
   مروة مأمون اليذ محمد  مروان ابراهيم حمد عبد 

 محمد رأفت سامي توفيق 
  زيدان فالح عويد 

 عبدالحافظ نجاح محمود شاكر
   مسرة اسعد علي هاشم 

 رجب مريم صابر حبيب
  فهد سعود دهام مطلك 

 نمر رعد مشعان صيهود
   مصطفى اسامة شريف 

 مصطفى حيدر عبداللطيف
 خليف

  فيصل عكاب يوسف داود 
 نجم هنمير صباح طرف

   معتز ثامر علي خلف 

 مصطفى ياسين طه عبد
  قائد سلوان يوسف 

 نوف فوزي خلف علي
   مقدام زاحم كامل حمود 

 معتز محمود حسن درويش
  ليث دريد هاشم عايد 

 احمدثائر عبد هللا  ههب
   منذر محمد خلف عبدهللا 

 مهند مؤيد مجبل خبصي 
  لينة سعود خلف لزام 

 مهدي هدى عاصي دهام
   منيفة حسون عفات 

 
  محمود ابراهيم خليل محمد 

 عجمي ياسر عبد الكريم شالل
   نهى حميد سلمان خميس 

 

 

 المدخل



 

 قسم الهندسة الكيمياوية \كلية الهندسة 

 (4قاعة رقم )
 

 المرحلة الثانية  الماجستير  المرحلة الثانية  الماجستير  المرحلة الثانية

  سعد احمد عواد  هدى صالح احمد حسين  احمد ميزر محمد  يحيى محمد احمد جاسم
 عبور

  ايهال علي عبد  نهى صخي اكريم زبار 
 هند يوسف مهدي مرهون

  عمر غسان عبدالقادر 
 عبور

نهى عبد فرحان مخلف 
 حسين 

  جالل خضير محسن 
 هيفاء فالح غيهب شباط

  مازن جاسم محمد 
 عبور

  جنبت حسام الدين محمود  نوال خلف محمد حسين
 وليد ماهر عويد وادي

  محمد رحيم عبدهللا 
 عبور

  رمزية مجيد نوري  حازم حميد احمدنور 
 ياسر عامر حسين

 
 

 
 عبور

  رنا عصام احمد  نياز جمعة محمد فرحان
 يقين نجم عبد اسماعيل

 
 

 
 عبور

هالة عبدالرحمن رمضان 
 هايف

  زينة ربيع جبوري 
 عبور

   
 عبور

  سرمد كامل محمد  
 عبور

    

 

 المدخل




