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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الثانيالدور  2018-2017للعام الدراسي 

 

 المرحلة االولى

 رسم هندسي حاسبات تحليلية عضوية ميكانيك مبادئ رياضيات االسم ت

       مطابق ابراهيم مظفر خلف  1

   مطابق مطابق  مطابق مطابق احمد عمران رمضان  2

   مطابق     حميداسامة غازي شهاب   3

 مطابق     مطابق مطابق اسامه عمر عثمان  4

 مطابق  مطابق مطابق    ديانا قاسم عباس  5

   مطابق مطابق  مطابق مطابق سالي علي حسين  6

   مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق اسماعيل عالء صالح  7

  مطابق مطابق مطابق   مطابق علي صاحب ابراهيم  8

 مطابق مطابق      محمد احمد جاسم  9

   مطابق  مطابق  مطابق محمود طارش مشكور  10
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الثانيالدور  2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 المرحلة الثانية

 رياضيات خواص موائعجريان  تلوث مبادئ كهربائية فيزياوية االسم ت

     مطابق  مطابق احمد برهان احمد اسماعيل  1

 مطابق    مطابق  مطابق رفل محمد خلف جراد)ر(  2

 مطابق    مطابق مطابق  عمر قيصر مهنا مطلق)ر(  3

 مطابق       فاهم مظهر احمد نصيف  4

    مطابق    فالح عويد زيدان  5

     مطابق مطابق  منيفة حسون عفات)ر(  6

       مطابق هند يوسف مهدي مرهون  7

    مطابق   مطابق شباطهيفاء فالح غيهب   8

 مطابق      مطابق )ع(عبد حامد عبد احميد   9

     مطابق مطابق  )ع( سيف نصيف جاسم حسن  10
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الثانيالدور  2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 المرحلة الثالثة

 اقتصاد هندسي طرق عددية حرارة ديناميك تحليالت انتقال مادة انتقال حرارة االسم ت
عمليات 
 صناعية

   مطابق مطابق   مطابق تبارك احمد طه  1

 مطابق       حسن جمال احمد مهدي  2

 مطابق  مطابق    مطابق عامر ابراهيم حمد ظاهر  3

 عبد حامد عبد احميد   4
     مطابق مطابق 

    مطابق مطابق مطابق مطابق غيداء حميد ابراهيم كرط   5

     مطابق   فهد رضوان خضير  6

     مطابق   ليث عباس سليم محمد  7

 مطابق       محمد حسين علي حسون  8

     مطابق   محمد علي احمد خلف  9

   مطابق  مطابق  مطابق ميسم هيجل عبدهللا خضر  10
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 المسائية -المرحلة االولى

 رسم هندسي حاسبات تحليلية عضوية ميكانيك مبادئ رياضيات االسم ت

   مطابق مطابق مطابق مطابق  ايهاب وليد حمادة صالح  11

 مطابق       حمد محمود حسين  12

 مطابق      مطابق خالد رياض خليفة   13

 مطابق  مطابق     قبس مظهر حسن   14

   مطابق   مطابق مطابق محيميدمحمد حسين سعد   15

 مطابق  مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق محمد ركاض عصمان معيد  16

 

 

 

 

 

 

 


