
 الدراسة المسائية 5102/5102خريجي قسم الكيمياء الدور الثاني للعام الدراسي 

 املعدلحسب 
 

 املعدل االسم
 65.33489806 أزهار عبد االخوة سلمان عبيس

 64.63713450 أنتصار كاظم مالك خضير

 61.34192350 ضرغام علي عباس حساني

 61.11345029 أمجد ديوان عبد مرشد

 60.93240872 شهدحسن كشيش سعد 

 60.88227438 يوسف عبد الكاظم معين ناضج

 60.61197250 موج ناجي محسن جمعة

 59.88100205 ضحى عماد جبار بنيان
 58.38074127 عباس عيدان جساب حسن

 58.18696064 جبار عوين عودة جبير

 58.06888731 نور الدين طالب عبد الكاظم عبد

 57.93718982 محمد علي كاظم بدر جاسم

 57.91228070 أحمد عبد الحمزة كدر زبالة

 57.75427533 سرى فاضل عبد الشهيد عبد الحسين

 57.56210684 سالي سعد عزيز حمزة

 57.54298246 محمد كريم علي حسن

 57.44272957 وسام محمود جاسم شنته

 56.77761182 منتظر محمد راضي عباس

 55.82998261 سمر ثابت عبد وهيب

 55.53547495 حسين رمضان مبادر غالي

 55.34303777 دعاء مظلوم طعمة عباس

 54.79024024 ليث عبد هللا مجهول خضر

 54.58749802 أنور ماهر جبر حسن

 54.26596491 علي محمد قاسم محمد

 53.89649123 محمد حميد حسين بريهي

 52.15211633 باسم هاتف مهدي نغماش
  

  

    

 



 الدراسة المسائية 5102/5102الكيمياء الدور الثاني للعام الدراسي  خريجي قسم

 التقديرحسب 
 

 التقدير االسم
 متوسط أزهار عبد االخوة سلمان عبيس

 متوسط أنتصار كاظم مالك خضير

 متوسط ضرغام علي عباس حساني

 متوسط أمجد ديوان عبد مرشد

 متوسط حسن كشيش سعد شهد

 متوسط ناضجيوسف عبد الكاظم معين 

 متوسط موج ناجي محسن جمعة

 مقبول ضحى عماد جبار بنيان
 مقبول عباس عيدان جساب حسن

 مقبول جبار عوين عودة جبير

 مقبول نور الدين طالب عبد الكاظم عبد

 مقبول محمد علي كاظم بدر جاسم

 مقبول أحمد عبد الحمزة كدر زبالة

 مقبول سرى فاضل عبد الشهيد عبد الحسين

 مقبول سالي سعد عزيز حمزة

 مقبول محمد كريم علي حسن

 مقبول وسام محمود جاسم شنته

 مقبول منتظر محمد راضي عباس

 مقبول سمر ثابت عبد وهيب

 مقبول حسين رمضان مبادر غالي

 مقبول دعاء مظلوم طعمة عباس

 مقبول ليث عبد هللا مجهول خضر

 مقبول أنور ماهر جبر حسن

 مقبول قاسم محمدعلي محمد 

 مقبول محمد حميد حسين بريهي

 مقبول باسم هاتف مهدي نغماش

  

  

    

 



 المسائيةالدراسة  5102/5102خريجي قسم علوم الحياة الدور الثاني للعام الدراسي 

 املعدلحسب 

 املعدل االسم 

 732.32.36 ايمان هادي حميد جاسم 

 7526.6.66 محمد عبد الكريم خضير عباس 

 732376356 مهند حامد عبيس عبد الحسين 

 6.2333337 هدى عبد العباس بهل وساف 

 6.2366376 حسن اكرم رؤؤف عبد 

 6.2.7.323 عباس ضايد جالب فهد 

 632622.23 حازم جفات يوسف عبيس 

 6325263 خالد كريم احمد علي 

 662.7.377 جواد عبد الكاظم محمد كاظم 

 66236.633 عامر ياسر عبد حسين 

 662353.36 بالل نعمة زامل نعمة 

 662633356 هبة فاضل حسين زبار 

 6623.332 حيدر محمد مظلوم فرمان 

 .6726223.63 محمد علي رضا موسى 

 672667332 بر ماحمد حسين محمد ك

 672.6636657 اثير صبيح درني حسين 

 672532372 احمد منهل جبار عبد 

 662.36333 عمار جميل مريدي عيسى 

 662333.32 علي حسن محمد هاشم 

 662576366 فرقان مجيد شاكر شبيب 

 66256.6.3 محمد حسين حمادي عباس 

 632.763.3 علي سجاد عبد زيد راضي 

 
 

 

 

 

 

 

 



 المسائيةالدراسة  5102/5102خريجي قسم علوم الحياة الدور الثاني للعام الدراسي 

 التقديرحسب 

 التقدير االسم 

 متوسط ايمان هادي حميد جاسم 

 متوسط محمد عبد الكريم خضير عباس 

 متوسط مهند حامد عبيس عبد الحسين 

 مقبول هدى عبد العباس بهل وساف 

 مقبول حسن اكرم رؤؤف عبد 

 مقبول عباس ضايد جالب فهد 

 مقبول حازم جفات يوسف عبيس 

 مقبول خالد كريم احمد علي 

 مقبول جواد عبد الكاظم محمد كاظم 

 مقبول عامر ياسر عبد حسين 

 مقبول بالل نعمة زامل نعمة 

 مقبول هبة فاضل حسين زبار 

 مقبول حيدر محمد مظلوم فرمان 

 مقبول محمد علي رضا موسى 

 مقبول بر ماحمد حسين محمد ك

 مقبول اثير صبيح درني حسين 

 مقبول احمد منهل جبار عبد 

 مقبول عمار جميل مريدي عيسى 

 مقبول علي حسن محمد هاشم 

 مقبول فرقان مجيد شاكر شبيب 

 مقبول محمد حسين حمادي عباس 

 مقبول علي سجاد عبد زيد راضي 

 
 

 

 

 

  

 

 

  


