
 حسب التقدير  ةالمسائي/ الدراسة خريجي قسم علوم الحياة                

 3104-3102 للعام الدراسي

 التقدير  االسم ت

 جيد جدا راهي  احمد عبد الرزاق عباس  .1

 جيد جدا طعين  عامر كاظم محيسن  .2

 جيد حسون  خالد حسين علي  .3

 جيد طشطوش  شهيد سامي دايخ  .4

 جيد ختالن  فاضل نعمة محمد  .5

 جيد ناصر  رياض خضير فليح  .6

 جيد خليف  صدام كاظم هبول  .7

 جيد عباس رحم عبد حمود  .8

 جيد شالل  ليث عزيز محمد  .9

 جيد مظلوم  سليم عبد االمير جابر  .11

 متوسط حمزة  عطية نيعلي حس  .11

 متوسط عباس  علي عبدالحسين باسم عبد  .12

 متوسط سعد سالم محل جواد  .13

 متوسط هاشم خضيرعقيل هاشم   .14

 متوسط حسن  علي ناظم شنداوي  .15

 متوسط حمد علوان رضيو كشاش  .16

 متوسط عطر  نوري هالل ضاحي  .17

 متوسط ه جغيني علي فاضل عود  .18

 متوسط سرحان  هدى عباس اسيود  .19

 متوسط حسين  انتصار فضل ماشي  .21

 متوسط مونس حيدر سليم محمد  .21

 متوسط جبر محمد باقر عبد زيد  .22

 متوسط ابراهيم  عبد الصاحب عبد الكاظمعلي   .23

 متوسط مبارك غانم مزهر وحيد  .24

 متوسط كاظم  مهند عبد الحسن دايش  .25

 



 خريجي قسم علوم الحياة / الدراسة المسائية حسب التقدير 

 3104-3102 للعام الدراسي

 المعدل  االسم ت

 81.49455598 راهي  احمد عبد الرزاق عباس  .1

 81.48068994 طعين  عامر كاظم محيسن  .2

 75.71684573 حسون  خالد حسين علي  .3

 74.06308377 طشطوش  شهيد سامي دايخ  .4

 73.69965755 ختالن  فاضل نعمة محمد  .5

 72.61877455 ناصر  رياض خضير فليح  .6

 71.56576297 خليف  صدام كاظم هبول  .7

 71.52075541 عباس رحم عبد حمود  .8

 70.15059762 شالل  ليث عزيز محمد  .9

 70.06044653 مظلوم  سليم عبد االمير جابر  .11

 69.37986906 حمزة  عطية نيعلي حس  .11

 69.25652174 عباس  علي عبدالحسين باسم عبد  .12

 68.73586201 سعد سالم محل جواد  .13

 68.62219909 هاشم عقيل هاشم خضير  .14

 67.59452241 حسن  علي ناظم شنداوي  .15

 66.799488 حمد علوان رضيو كشاش  .16

 66.39308712 عطر  نوري هالل ضاحي  .17

 65.80331711 ه جغيني علي فاضل عود  .18

 64.50836998 سرحان  هدى عباس اسيود  .19

 63.75097532 حسين  انتصار فضل ماشي  .21

 63.0056505 مونس حيدر سليم محمد  .21

 62.94730233 جبر محمد باقر عبد زيد  .22

 61.43471042 ابراهيم  علي عبد الصاحب عبد الكاظم  .23

 60.66364277 مبارك غانم مزهر وحيد  .24

 60.4258469 كاظم  مهند عبد الحسن دايش  .25

 



 حسب المعدل الدور األول  / الدراسة المسائية /قسم الكيمياء   يجيخر

  3102/3104للعام الدراسي  

 المعدل االسم ت

 75.48637427 منصور جالي أبو حامد دريسأ  0

 74.64622807 شوكان  محسن ناصر هللا عبد  3

 74.35859649 سعد  جودة عطية نهاد  2

 73.29321637  حسن هللا جار رحيل كريم  4

 72.92961988 مظلوم عناد كامل اسعد  5

 68.58052632 مسير دايخ حسين صباح  6

 68.50216374 شهد  عبد ريسان فوزية  7

 68.24415205 رباط حسين ظاهر مصطفى  8

 67.76330409 شهيب فضيل عيدان علي  9

 67.33383041 باهض راضي ناجي هاتف  01

 67.15046784 راشد كشاش ياسر جهاد  00

 66.85520468 حسن راضي مبارك محمد  03

 66.72710526 حسب اليم ديان مكي  02

 64.32011696 عزيز حرز ناصر احمد  04

 64.27149123 راضي عبود حمزة علي  05

 64.18061404 جبر فهد رجب احمد  06

 63.85418129 ه مطرودزبال هعزار احمد  07
 63.12228070 خضر حسين عبيد ضياء  08

 62.92137427 أجبيش  محمد جاسم حسن  09

 62.83625731 حرب جبر محمد هادي  31

 62.63195906 محمد جاسم الكريم عبد علي  30

 62.59769006 لفته  هليل كامل والء  33

 62.27233918 محمد هللا عبد فاضل وميض  32

 61.75061404  شموط عوده كريم هيثم  34

 61.09956140 جابر شناوه حميد ماجد  35

 60.07704678 عبيد  سمير همام سمير  36

 59.62453216 منسي منشد جاسم احمد  37

 59.30736842 مويلح   مطر يرضخ جاسم  38

 59.00479532 د يعب خلف يىيح نائل  39
 

 

 حسب التقدير خريجي قسم الكيمياء  / الدراسة المسائية / الدور األول 

  3102/3104للعام الدراسي  



 التقدير االسم ت

 جيد  منصور جالي أبو حامد دريسأ  0

 جيد شوكان  محسن ناصر هللا عبد  3

 جيد سعد  جودة عطية نهاد  2

 جيد حسن  هللا جار رحيل كريم  4

 جيد مظلوم عناد كامل اسعد  5

 متوسط  مسير دايخ حسين صباح  6

 متوسط شهد  عبد ريسان فوزية  7

 متوسط رباط حسين ظاهر مصطفى  8

 متوسط شهيب فضيل عيدان علي  9

 متوسط باهض راضي ناجي هاتف  01

 متوسط راشد كشاش ياسر جهاد  00

 متوسط حسن راضي مبارك محمد  03

 متوسط حسب اليم ديان مكي  02

 متوسط عزيز حرز ناصر احمد  04

 متوسط راضي عبود حمزة علي  05

 متوسط جبر فهد رجب احمد  06

 متوسط ه مطرودزبال هعزار احمد  07
 متوسط خضر حسين عبيد ضياء  08

 متوسط أجبيش  محمد جاسم حسن  09

 متوسط حرب جبر محمد هادي  31

 متوسط محمد جاسم الكريم عبد علي  30

 متوسط لفته  هليل كامل والء  33

 متوسط محمد هللا عبد فاضل وميض  32

 متوسط  شموط عوده كريم هيثم  34

 متوسط جابر شناوه حميد ماجد  35

 متوسط عبيد  سمير همام سمير  36

 مقبول  منسي منشد جاسم احمد  37

 مقبول  مويلح   مطر يرضخ جاسم  38

 مقبول  عبيد  خلف يىيح نائل  39
 

 

 


