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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 المرحلة االولى

 رسم هندسي ورش تحليلية عضوية ميكانيك مبادئ رياضيات االسم ت

  مطابق مطابق مطابق   مطابق اسامة غازي شهاب حميد  1

    مطابق مطابق   حسن ثامر جاسم  2

   مطابق   مطابق مطابق رسل سعد هللا عبد  3

   مطابق    مطابق سماء عماد احمد  4

  مطابق    عبدالخالق سميط محمود  5
من راسب  

 الى مقبول

    مطابق    علي فاضل حردان  6

 مطابق   مطابق    مزاحم ابراهيم منسي  7

   مطابق مطابق مطابق   مصطفى حميد عياش جاسم  8

       مطابق وضاح محمد محمود  9

     مطابق   ياسمين محمد عمر  10

       مطابق )ع( بشائر ثائر عبدهللا   11

       مطابق )ع(نهى حميد سلمان   12
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 المرحلة الثانية

 رياضيات خواص موائعجريان  تلوث مبادئ كهربائية فيزياوية االسم ت

      مطابق مطابق اثير خلف علي حمد   1

 مطابق       استبرق مجبل عبد عواد  2

     مطابق  مطابق ايمن عامر كوان عزيز  3

    مطابق    آيه حفظي محسن حميدي  4

    مطابق    آيه صبري عبيد  5

 مطابق  مطابق   مطابق مطابق بشائر ثائر عبدهللا احمد  6

 مطابق   مطابق  مطابق  رسل ناطق علوان نجم  7

 مطابق      مطابق رفل محمد خلف جراد  8

    مطابق مطابق مطابق  رويدة خالد خلف حمدان  9

 مطابق    مطابق   زهراء محمد حارز داود  10

       مطابق سارة سعد مزهر جاسم  11
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 المرحلة الثانية

 رياضيات خواص موائعجريان  تلوث مبادئ كهربائية فيزياوية االسم ت

   مطابق     عبدهللا نزار طه عبد  12

     مطابق   فاهم مظهر احمد نصيف  13

  مطابق مطابق مطابق  مطابق  فالح عويد زيدان  14

     مطابق   لينا سعود خلف لزام  15

      مطابق  مسرة اسعد علي هاشم  16

    مطابق   مطابق نهى حميد سلمان خميس  17

      مطابق  نياز جمعة محمد فرحان  18

    مطابق مطابق مطابق  هيفاء فالح غيهب شباط  19

 مطابق       ياسر عامر حسين  20

 مطابق     مطابق  )ع(صدى ارشد يوسف احمد  21

 مطابق       )ع(عامر ابراهيم حمد  22

     مطابق   )ع(ميسم هيجل عبدهللا خضر  23

     مطابق   ديانا خلف احمد هامان   24
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 الثالثةالمرحلة 

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

       مطابق ألق عماد حسين نجم  1

     مطابق   امين ماجد امين محمد   2

   مطابق مطابق    بنان حايف علوان  3

     مطابق مطابق مطابق تمارة علي مصطفى   4

      مطابق  صدام فراس سامي محمد   5

  مطابق   مطابق مطابق مطابق صدى ارشد يوسف احمد  6

    مطابق    عامر ابراهيم حمد ظاهر  7

    مطابق  مطابق  عبد حامد عبد احميد   8

   مطابق    مطابق علي حسين شكر خضير  9

     مطابق مطابق  ليث عباس سليم محمد  10
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 الثالثةالمرحلة 

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

   مطابق     مثنى مسلط سعيد خلف  11

   مطابق     محمد طاهر صالح احمد  12

   مطابق     محمد علي احمد خلف  13

   مطابق مطابق    مريم جميل ابراهيم عبد   14

       مطابق منال محمود ابراهيم   15

   مطابق     ميسم هيجل عبدهللا خضر  16

      مطابق  نور الهدى ناصر احمد   17

     مطابق   هند خليل حسين عبدهللا  18

     مطابق    )ع(قيرص خليل ابراهيم   19
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 الرابعةالمرحلة 

 سيطرة عمليات تكرير نفط االسم ت
تصميم  

 مفاعالت
 مشروع هندسي تصميم معدات وحدات صناعية

   مطابق    رسل عامر محمد جاسم  1

    مطابق  مطابق شيخة محسن عفات   2

   مطابق مطابق   عبد الرحيم كريم محمد  3

   مطابق    عبد هللا نجم صالح  4

   مطابق    اعبيد عيىس عمر   5

    مطابق   فاطمة اسماعيل خليل محمد  6

    مطابق   قيرص خليل ابراهيم عيىس   7

    مطابق  مطابق مهند مؤيد مجبل خبصي   8

     مطابق  نمير صباح طرفة نجم  9

    مطابق مطابق  يارس عبد الكريم شالل  10

 

 



Page 7 of 8 
 

 

 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 

 

 الماجستير - الدراسات العليا

 ديناميك حرارة متقدم االسم ت
 

 انتقال مادة متقدم
    

      مطابق احمد ميزر محمد  1

     مطابق  مازن جاسم محمد  2
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 نتائج اعتراضات قسم الهندسة الكيمياوية

 المسائية - الدور االول 2018-2017للعام الدراسي 

 

 الدراسة المسائية –المرحلة االولى 

 رسم هندسي ورش تحليلية عضوية ميكانيك مبادئ رياضيات االسم ت

 مطابق      مطابق حمد محمود حسين  1

 مطابق  مطابق    مطابق خالد رياض خليفة   2

   مطابق  مطابق مطابق  فنر حاتم جاسم  3

     مطابق  مطابق محمد حسين سعد محيميد  4

 مطابق  مطابق مطابق    محمد ركاض عصمان معيد  5

   مطابق     محمد محجوب محمود بلو  6

 مطابق  مطابق     مصطفى عامر صعب صالح  7

    مطابق   مطابق نايف عاجل عياي صايل  8

 


