
  والمسائية لدراسه الصباحيها -ة الكيمياوي ةالهندس

8102 -8102المتحان التكميلي للسنة الدراسية ا  

 تحميلمواد 
عدد مواد 

 الرسوب
ةالمرحل ت           اسم الطالب   

  .1 عبدهللا سعدي شهاب رابعه 1 مفاعالت   

  .2 س اسماعيل سالمهبق رابعه 1 مفاعالت   

  .3 طاهر صالحمحمد  رابعه 1 مفاعالت   

  .4 حسن جمال احمد رابعه 1 مفاعالت   

  .5 احمد برهان احمد ثالثه 1  تحليالت  

  .6 اماني سرحان حمود ثالثه 1   انتقال حرارة 

  .7 ايهاب نجيب محمد ثالثه 1  تحليالت  

  .8 رويده خالد خلف ثالثه 1  طرق عددية  

  .9 عبد هللا نزار ثالثه 2 انتقال مادة تحليالت  

  .10 علي نهاد كاظم ثالثه 1  طرق عددية  

  .11 فاهم مظهر احمد ثالثه 2  طرق عددية انتقال حرارة 

  .12 فالح عويد زيدان ثالثه 2 انتقال مادة تحليالت  

  .13 ليث دريد هاشم ثالثه 2 انتقال مادة تحليالت  

  .14 هيفاء فالح غيهب ثالثه 1 انتقال مادة   

  .15 يقين نجم عبد ثالثه 1  تحليالت  

  .16 ضمياء مزاحم شهاب  ثالثه 3 انتقال مادة تحليالت انتقال حرارة 

  .17 ابراهيم مظفر خلف  ثانيه 1 مبادئ   

  .18 اسامه عمر عثمان  ثانيه 1 مبادئ   

  .19 الكريم حسين اسو عبد ثانيه 2 مبادئ  ك فيزياوية 

  .20 حوراء فرج ابراهيم ثانيه 1 مبادئ   

  .21 رسل سعدهللا عبد ثانيه 1 مبادئ   

  .22 رغد مهند تمر   ثانيه 1 مبادئ   

  .23 سالي علي حسين ثانيه 2 مبادئ   موائع

  .24 سالم محمود حسن ثانيه 3  رياضيات ك فيزياوية تلوث

  .25 سماء عماد احمد ثانيه 1 مبادئ   

  .26 محمد احمد جاسم ثانيه 1 مبادئ   

  .27 نجم عبدمحمد  ثانيه 2 مبادئ    موائع

  .28 عمر خالد احمد ثانيه 1 مبادئ   

  .29 نجود ظاهر عبدهللا ثانيه 1 مبادئ   

  .30 نعمان عبد الحي مروح ثانيه 1 مبادئ   

  .31 عمر قيصر مهنا ثانيه 2 مبادئ رياضيات  

  .32 معتز ثامر علي ثانيه 3 مبادئ رياضيات ك فيزياوية 

  .33 منيفه حسون عفات ثانيه 1  كهربائية  

  .34 خالد رياض خليفه الثانيه 1 مبادئ   

  .35 صالح خلف محمد الثانيه 1 مبادئ   

  .36 محمد حسين سعد الثانيه 1   ك فيزياوية 

  .37 ياسر فالح فاضل الثانيه 1 مبادئ   

  .38 علي نعمه عبدهللا الثانيه 1 مبادئ   

  .39 ازهر احمد علي االولى 2 2رياضيات  1رياضيات   

  .40 عبدهللاأمنه نجم  االولى 1  1رياضيات   

  .41 براء سطم صالح  االولى 3 2رياضيات   1مبادئ  ك تحليلية

  .42 عباس داود رميض االولى 2 2رياضيات  1رياضيات   

  .43 عمر كريم بديوي  االولى 1 2رياضيات    

  .44 فهد نايف طارق االولى 2 2رياضيات   2+ مبادئ 

  .45 محسن غازي عبد العزيز االولى 2 2رياضيات    ك تحليلية

  .46 محمد طارق سفر االولى 2 2رياضيات  1رياضيات   

  .47 عبد العزيز معن غازي االولى 2   2مبادئ  ك تحليلية

2رياضيات   1ورش    .48 احمد رمضان صالح االولى 2 

2رياضيات  1رياضيات  2مبادئ     .49 احمد عمران رمضان االولى 3 

  .50 اركان محمد ايوب االولى 1 2رياضيات    

  .51 حسن قادر احمد االولى 1   1رسم هـ  

  .52 حسين علي جبر االولى 1   2مبادئ  

  .53 حسنين ياسين طالب االولى 3 2رياضيات  1رياضيات   

  .54 خضر محمد ابراهيم االولى 2 2رياضيات  1رياضيات   

  .55 رائد عبد احمد االولى 2 2رياضيات   2مبادئ  

  .56 خليل عثمان حسن االولى 3 2رياضيات   2رسم  ميكانيك

  .57 سعد فاضل بدن  االولى 3  1رياضيات  1مبادئ  تحليلية ك.

  .58 عدنان شاكر عبد االولى 2 2رياضيات  1رياضيات   

  .59 محمد ابراهيم راوي االولى 1 2رياضيات   

  .60 مصطفى ابراهيم هاشم االولى 2     ميكانيك 

  .61 نبأ فراس غسان االولى 2   1رسم هـ.  ميكانيك



  .62 عادل عبدهللاسهام  االولى 1 2رياضيات   

  .63 وليد حامد فرحان  االولى 3 2رياضيات  1رسم هـ.  ك. عضوية

 

    


