
 

  

  4102/4102خرجيي قسم الكيمياء / الدور الثاني للعام الدراسي 

    الدراسة املسائية حسب املعدل

  .0 املعدل  االسم
  .4 64.34912281 حسن كاظم عباس عطية

  .3 63.33596491 نعمة عليوي لفته سلمان

  .2 61.33230994 نعمة محمد طيبة مؤيد

  .2 61.06286550 حسنين كريم محسن خلف

  .6 60.90321637 ظالل حسين عبعوب سميسم

  .7 59.03333333 االء عبد الكاظم صاحب محمد

  .8 58.37514620 باسم رسول شمخي جبار

  .9 57.88421053 علي سالم مكي علي

  .01 57.76666667 علي عبد الحسين صاحب سويد

  .00 57.52456140 خضرعباس نوري طينة 

  .04 56.69824561 أحمد ساجت عباس محمد

  .03 56.34327485 أحمد عماد خضير عودة

  .02 56.12163743 أحسان كريم حسان فرحان

  .02 55.89461988 محسن مطر موسى ظاهر

  .06 55.86608187 أحمد بشير صكبان سبت

  .07 55.35880117 مروة ابراهيم صيهود كاظم

  .08 55.28128655 مهند جواد ثامر ناصر

  .09 55.18859649 مؤيد رياض حسين عبدي

  .41 54.93304094 مصطفى كريم زبالة صالل

  .40 54.87695906 نعيم كريم مفتن رسن

  .44 54.82660819 بهاء فاضل جلود شاتي

  .43 54.38771930 أحمد رحيم سوادي حمزة

  .42 54.23464912 حسنين علي عبيد حمزة

  .42 53.35178284 حسين علي محمد جابر

  .46 53.20590643 أرجوان فاضل حسين هادي

  .47 52.66038012 سالم هيثم تركي مصبح

  .48 52.60283626 ذو الفقار تحسين عليوي عبد
 

 

 

 



 

  

 4102/4102خرجيي قسم الكيمياء / الدور الثاني للعام الدراسي 

 الدراسة املسائية حسب التقدير

 التقدير  االسم
 متوسط  حسن كاظم عباس عطية

 متوسط لفته سلمان نعمة عليوي

 متوسط طيبة مؤيد نعمة محمد

 متوسط حسنين كريم محسن خلف

 متوسط ظالل حسين عبعوب سميسم

 مقبول  االء عبد الكاظم صاحب محمد

 مقبول  باسم رسول شمخي جبار

 مقبول  علي سالم مكي علي

 مقبول  علي عبد الحسين صاحب سويد

 مقبول  عباس نوري طينة خضر

 مقبول  ساجت عباس محمدأحمد 

 مقبول  أحمد عماد خضير عودة

 مقبول  أحسان كريم حسان فرحان

 مقبول  محسن مطر موسى ظاهر

 مقبول  أحمد بشير صكبان سبت

 مقبول  مروة ابراهيم صيهود كاظم

 مقبول  مهند جواد ثامر ناصر

 مقبول  مؤيد رياض حسين عبدي

 مقبول  مصطفى كريم زبالة صالل

 مقبول  نعيم كريم مفتن رسن

 مقبول  بهاء فاضل جلود شاتي

 مقبول  أحمد رحيم سوادي حمزة

 مقبول  حسنين علي عبيد حمزة

 مقبول  حسين علي محمد جابر

 مقبول  أرجوان فاضل حسين هادي

 مقبول  سالم هيثم تركي مصبح

 مقبول  ذو الفقار تحسين عليوي عبد
 

 

 

 



 

  

  4102/4102للعام الدراسي التكميلي خرجيي قسم الكيمياء / الدور الثاني 

 الدراسة املسائية حسب املعدل

 املعدل  االسم
 23.74614339 نورس عدنان عناد ثويني 

 23.22808703 حسين ناصر حسين علي 

                                 

 4102/4102خرجيي قسم الكيمياء / الدور الثاني للعام الدراسي 

 التقديرالدراسة املسائية حسب 

 التقدير  االسم
 مقبول نورس عدنان عناد ثويني 

 مقبول  حسين ناصر حسين علي 
 

                                                                                                                                                                                                             

 4102/4102قسم علوم احلياة / الدور الثاني / للعام الدراسي  يخرجي

 الدراسة املسائية  حسب املعدل 

  .1 املعدل االسم 
  .2 72.1312 محسن هناء جاسم كصاد

  .3 64.5149 خضر سوسن عبد المجيد حميد

  .4 63.52873 ندى عباس عبد علوان

  .5 60.86124 حيدر صالح حميد رضا

  .6 60.44626 علي ضرغام خضير عبيس

  .7 59.99501 حندوك سمية كريم بردان

  .8 59.22772 صاحب مجباس خالد عبد الحمزة

  .9 59.15633 احمد عماد رزاق شنان

  .10 58.92622 امير سعيد علي ازغير

  .11 58.21584 صبر سماح راضي ناصر

  .12 57.80552 رهمه عالء عبد الحسين علي

  .13 57.32691 جياد قحطان شهيد جابر



 

  

  .14 57.26828 جبار الحسينماجد حميد عبد 

  .15 57.24722 مصطفى عباس عبد فرج

  .16 57.19297 جياد رياض عبيس سلمان

  .17 56.80436 اباء غني مهدي سلمان

  .18 56.77834 عبود علي عبد هللا جنجون

  .19 56.56928 عادل كاظم عبد راضي

  .20 56.05641 االمير ناصر عبد الرسول مهدي عبد

  .21 55.83143 برهان مالك جويد عبد الرضا

  .22 55.62538 هدى سمير عباس مراد

  .23 55.1884 شناوي مقداد عبد الهادي حمزة

  .24 55.04042 علي سعد مظلوم جبر

  .25 54.66104 منار حامد منديل محمد

  .26 53.42475 علي جاسم محمد حسين

  .27 52.98869 بدر زيدون طارق محمد

 

 4102/4102قسم علوم احلياة / الدور الثاني / للعام الدراسي  يخرجي

 تقديرالدراسة املسائية  حسب ال

 التقدير االسم 

 جيد محسن هناء جاسم كصاد
 متوسط خضر المجيد حميدسوسن عبد 

 متوسط ندى عباس عبد علوان

 متوسط حيدر صالح حميد رضا

 متوسط علي ضرغام خضير عبيس

 مقبول حندوك سمية كريم بردان

 مقبول صاحب مجباس خالد عبد الحمزة

 مقبول احمد عماد رزاق شنان

 مقبول امير سعيد علي ازغير

 مقبول صبر سماح راضي ناصر

 مقبول رهمه الحسين عليعالء عبد 

 مقبول جياد قحطان شهيد جابر

 مقبول جبار ماجد حميد عبد الحسين

 مقبول مصطفى عباس عبد فرج

 مقبول جياد رياض عبيس سلمان

 مقبول اباء غني مهدي سلمان



 

  

 مقبول عبود علي عبد هللا جنجون

 مقبول عادل كاظم عبد راضي

 مقبول االمير ناصر عبد الرسول مهدي عبد

 مقبول برهان مالك جويد عبد الرضا

 مقبول هدى سمير عباس مراد

 مقبول شناوي مقداد عبد الهادي حمزة

 مقبول علي سعد مظلوم جبر

 مقبول منار حامد منديل محمد

 مقبول علي جاسم محمد حسين

 مقبول بدر زيدون طارق محمد

 

 4102/4102/ للعام الدراسي التكميلي خرجيي قسم علوم احلياة / الدور الثاني 

 الدراسة املسائية  حسب املعدل

 

 املعدل االسم 

 24322626 رقية جواد كاظم عودة

 55.879909 دعاء علي كاظم عبد

 55.673862 نبيل جميل محمد جياد

 55.294963 سليمة مطرود حميد خلف

 55.140495 ظاهرخالد سرحان لفته 

 54.391114 انمار بحلوك جبر عبد هللا

 54.114037 محمد قاسم محمد كاظم

 54.027188 حيوميعاد صاحي محيسن م

 53.472086 حيدر حازم سالم عباس

 53.366224 احمد حسن عبد الخضر مهدي
 

 

    

 

 



 

  

 

 4102/4102/ للعام الدراسي التكميلي خرجيي قسم علوم احلياة / الدور الثاني 

 تقديرالدراسة املسائية  حسب ال

 

 التقدير  االسم 

 متوسط رقية جواد كاظم عودة

 مقبول دعاء علي كاظم عبد

 مقبول نبيل جميل محمد جياد

 مقبول سليمة مطرود حميد خلف

 مقبول خالد سرحان لفته ظاهر

 مقبول انمار بحلوك جبر عبد هللا

 مقبول محمد قاسم محمد كاظم

 مقبول حيوميعاد صاحي محيسن م

 مقبول حيدر حازم سالم عباس

 مقبول احمد حسن عبد الخضر مهدي

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                               

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


