
 / الدور األول الدراسة الصباحية  –قسن الكيوياء جي يخر

 حسب الوعدل  5102 -5102للعام الدراسي  

 املعدل   االسم  ت
 81.18927612 سرى علً عبد الحسن صاحب  1
 80.94118065 هدٌل مهدي هادي مهدي  2
 77.12154260 سحر حسين عبد الجبار حسين  3
 76.76326853 زهراء مزهر غرٌب كاظم  4
 76.05737316 دعاء قاسم كامل شناوه  5
 75.19755018 علً حسٌن عبد الخضر مهدي  6
 72.83877035 زٌاد طارق حمٌد  فتاح  7
 71.01749644 نهاد سعد عواد راشد  8
 67.92725620 سارة جبر سوادي جاسم  9
 67.72333649 فاطمة جبار حسون كندٌح  11
 67.65380117 نور ساطع كالم حامد  11
 66.19601707 كاظم ناصرعالء حسٌن   12
 65.91593172 نور أحمد جاسم محمود  13
 65.00546863 مصطفى كطٌف حسانً حموز  14
 64.87569938 سارة علً داخل حمزة  15
 63.95540541 خضر نوري طٌنة خضر  16
 63.55827406 عالء جبر جهاد سلطان  17
 62.78362573 مصطفى أحمد عبٌد عبد الحسٌن  18
 62.54969180 لٌث عزٌز جبر حسٌن  19
 62.23530899 هالة رٌاض مهدي حسٌن   21
 61.80589537 عامر مالك حسٌن عجة  21
 60.98617038 ذو الفقار غزوان جبار غزوان  22
 60.07430062 جعفر جاسم مرزوك متعب  23
 59.64181287 فراس راجً عبد الحمزة خوان  24
 58.35730994 أحمد حامد حمٌد علوان  25
 57.91666667 زينب هجيد حويد جبار  26
 57.87513039 نبأ صالح هادي مزهر  27
 57.08128655 عباس فاضل عبٌد عبد الكرٌم  28
 56.01432749 حيدر صالح عكار حسين  29
 55.59444444 محمد شهٌد كامل عزوز  31
 55.35789474 هدى هادي كاظم خلف  31
 55.27923977 علً مجٌد ناجً فلو  32
 52.56077841 أحمد عاٌد نشمً مجهول   33

 

 

 



 الدراسة الصباحية / الدور األول  –خريجي قسن الكيوياء 

 حسب التقدير  5102 -5102للعام الدراسي  

 اجلنس  التقدير  االسم  ت
 انثى جٌد جدا  سرى علً عبد الحسن صاحب  1

 انثى جيد جدا  هدٌل مهدي هادي مهدي  2

 انثى جيد سحر حسين عبد الجبار حسين  3

 انثى جيد زهراء مزهر غرٌب كاظم  4

 انثى جيد دعاء قاسم كامل شناوه  5

 ذكر جيد علً حسٌن عبد الخضر مهدي  6

 ذكر جيد زٌاد طارق حمٌد  فتاح  7

 ذكر جيد نهاد سعد عواد راشد  8

 انثى هتوسط سارة جبر سوادي جاسم  9

 انثى هتوسط فاطمة جبار حسون كندٌح  11

 انثى هتوسط نور ساطع كالم حامد  11

 ذكر هتوسط عالء حسٌن كاظم ناصر  12

 انثى هتوسط نور أحمد جاسم محمود  13

 ذكر هتوسط مصطفى كطٌف حسانً حموز  14

 انثى هتوسط سارة علً داخل حمزة  15

 ذكر هتوسط خضر نوري طٌنة خضر  16

 ذكر هتوسط عالء جبر جهاد سلطان  17

 ذكر هتوسط مصطفى أحمد عبٌد عبد الحسٌن  18

 ذكر هتوسط لٌث عزٌز جبر حسٌن  19

 انثى هتوسط هالة رٌاض مهدي حسٌن   21

 ذكر هتوسط عامر مالك حسٌن عجة  21

 ذكر هتوسط ذو الفقار غزوان جبار غزوان  22

 ذكر هتوسط جعفر جاسم مرزوك متعب  23

 ذكر هقبول  فراس راجً عبد الحمزة خوان  24

 ذكر هقبول أحمد حامد حمٌد علوان  25

 انثى هقبول زينب هجيد حويد جبار  26

 انثى هقبول مزهرنبأ صالح هادي   27

 ذكر هقبول عباس فاضل عبٌد عبد الكرٌم  28

 ذكر هقبول حيدر صالح عكار حسين  29

 ذكر هقبول محمد شهٌد كامل عزوز  31

 انثى هقبول هدى هادي كاظم خلف  31

 ذكر هقبول علً مجٌد ناجً فلو  32

 ذكر هقبول أحمد عاٌد نشمً مجهول   33

 


