
 

  6102/6102خرجيي قسم البيئة الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 الدور االول حسب املعدل 

 ت االسم املعدل 

  0 علي كريم جاسم عرويد 86.203
  6 جواد كاظم نور حسين 79.046
  3 يوسف علي نعيم عوض 78.336
  4 منجل مسلم هاشرف عود 74.326
  5 سجاد ناظم محسن حمود 74.260
  2 امر كاظم حميدمحمد ع 74.124
  2 كمال سلمان ورش حسن 71.308
  8 ميران ههبه خنجر عود 68.724
  9 هدوم سعد مطر احميد 67.011
  01 علي دعيج هامير حمز 66.195
  00 حمزه زهراء عبد السالم عبد االمير 64.967
  06 مهدي هادي رجان حاوي 64.731
  03 احمد امير عبد الرزاق هاسام 64.470
  04 جليل علي جليل عباس 62.233
  05 سلطان حسين ياسين حمود 61.897
  02 هادي هعبير علي نعم 60.696

 

 

 

  6102/6102خرجيي قسم البيئة الدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 التقديرالدور االول حسب 

 ت االسم التقدير

  0 علي كريم جاسم عرويد جيد جدا  

  6 جواد كاظم نور حسين جيد

  3 يوسف علي نعيم عوض جيد



  4 منجل مسلم هرف عوداش جيد

  5 سجاد ناظم محسن حمود جيد

  2 محمد عامر كاظم حميد جيد

  2 كمال سلمان ورش حسن جيد

  8 ميران ههبه خنجر عود متوسط

  9 هدوم سعد مطر احميد متوسط

  01 علي دعيج هامير حمز متوسط

  00 حمزه زهراء عبد السالم عبد االمير متوسط

  06 مهدي هادي رجان حاوي متوسط

  03 احمد امير عبد الرزاق هاماس متوسط

  04 علي جليل عباس جليل متوسط

  05 سلطان حسين ياسين حمود متوسط

  02 هادي هعبير علي نعم متوسط
 

 الدور االول/  6102-6102 الدراسة الصباحية للعام الدراسي -معدالت الخريجين لقسم الكيمياء

 

 التقدير المعدل اسم الطالب  ت

 جيد 76.240 فاطمة ميري طينة خضر  .1

 متوسط 69.229 دهاق احمد علوان درويش  .2

 متوسط 68.983 االء عباس جبر  .3

 متوسط 66.037 عباس عبد النبي طعيم عودة  .4

 متوسط 65.731 احالم فخري غالي  .5

 متوسط 64.908 مريم قاسم محمد  .6

 متوسط 64.509 نيران قاسم كريم  .7

 متوسط 64.490 ذو الفقار طلعت عبد  .8

 متوسط 64.415 سينسيوف مهند مظلوم ح  .9

 متوسط 63.765 زهراء اسماعيل حسن اسماعيل  .11

 متوسط 63.614 ضحى ماجد عيدان مهوس  .11

 متوسط 63.418 رغدة نزار ميران هادي  .12

 متوسط 61.218 علي نائل محسن كريم  .13

 متوسط 61.004 أميمة مجيد مراد جودة  .14

 متوسط 60.048 ايمان حسن شرقي جاسم  .15

 متوسط 60.028 ايسر حافظ ريسان  .16

 مقبول 56.180 علي عصام كاظم عبد هللا  .17



 مقبول 54.665 نورا محمد راشد جاسم  .18
 

 

/ الدور االول حسب 2117 - 2116للعام الدراسي   -الدراسة الصباحية  -معدالت الخريجين لقسم علوم الحياة

 المعدل والتقدير

 التقدير المعدل اسم الطالب  ت

 جيد جدا 83.515 رواء حازم حمد تموم 1

 جيد 75.244 سمر علي هدهود سالم 2

 جيد 74.944 زينب حامد عبد السادة حسين 3

 جيد 71.713 كامل مانع محمود عيدان  4

 جيد 70.086 فاطمة شاكر ارحيم حسيم 5

 متوسط 69.618 ايمان حاتم جابر بنهار 6

 متوسط 69.518 زهراء عيسى راضي مهدي 7

 متوسط 69.002 يغفران كاظم عبد الحمزة عل 8

 متوسط 68.555 محمد زهير حسون خلف 9

 متوسط 68.177 فواطم فاهم جابر عباس 10

 متوسط 66.252 معصومة شاكر وحيد بعيوي 11

 متوسط 65.783 طيف سعد هدابي طعمة 12

 متوسط 65.541 رقية جليل عبد هللا مجيد 13

 متوسط 64.359 ابتهال نجم عبد هللا رباح 14

 متوسط 63.815 راضي حواس لهمودنورا  15

 متوسط 63.274 زهراء عبد الكريم محمد جواد 16

 متوسط 62.946 سلمى الراوش حجاب فالي 17

 متوسط 62.871 حوراء حمود حسين جابر 18

 متوسط 62.668 طيبة موجد شعالن سرحان 19



 متوسط 62.233 هيام سالم جبار باجي 20

 متوسط 61.813 مريم علي حسين ناصر 21

 متوسط 61.631 كرار عيدان ناهي صخيري 22

 متوسط 61.625 زهراء حسن جواد هاشم 23

 متوسط 61.323 عبد هللا حسين حذية كمبر 24

 متوسط 60.479 نورس انمار محمد مزعل 25

 متوسط 60.432 سارة حيدر عبد زيد جودة 26

 متوسط 60.386 هجران علي يحيى عبد 27

 متوسط 60.060 فارسلمى ارحيم مراد  28

 متوسط 60.000 حوراء محمد خضير عيسى 29

 مقبول 59.916 باقر حمزة ضايع زعنون 30

 مقبول 53.005 سيف عالء كاظم  31

 

 

 

                 6102 – 6102للعام الدراسي   -الدراسة الصباحية  -خرجيي قسم علوم احلياة
 الدور االول حسب املعدل

 

 عدلالم اسم الطالب  ت

 83.515 رواء حازم حمد تموم 1

 75.244 سمر علي هدهود سالم 2

 74.944 زينب حامد عبد السادة حسين 3



 71.713 كامل مانع محمود عيدان  4

 70.086 فاطمة شاكر ارحيم حسيم 5

 69.618 هارنبايمان حاتم جابر  6

 69.518 زهراء عيسى راضي مهدي 7

 69.002 غفران كاظم عبد الحمزة علي 8

 68.555 محمد زهير حسون خلف 9

 68.177 فواطم فاهم جابر عباس 10

 66.252 معصومة شاكر وحيد بعيوي 11

 65.783 طيف سعد هدابي طعمة 12

 65.541 رقية جليل عبد هللا مجيد 13

 64.359 ابتهال نجم عبد هللا رباح 14

 63.815 نورا راضي حواس لهمود 15

 63.274 زهراء عبد الكريم محمد جواد 16

 62.946 سلمى الراوش حجاب فالي 17

 62.871 حوراء حمود حسين جابر 18

 62.668 طيبة موجد شعالن سرحان 19

 62.233 هيام سالم جبار باجي 20

 61.813 مريم علي حسين ناصر 21

 61.631 كرار عيدان ناهي صخيري 22

 61.625 زهراء حسن جواد هاشم 23

 61.323 عبد هللا حسين حذية كمبر 24

 60.479 نورس انمار محمد مزعل 25



 60.432 سارة حيدر عبد زيد جودة 26

 60.386 هجران علي يحيى عبد 27

 60.060 لمى ارحيم مراد فارس 28

 60.000 حوراء محمد خضير عيسى 29

 59.916 باقر حمزة ضايع زعنون 30

 53.005 امين سيف عالء كاظم  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدور           6102 – 6102للعام الدراسي   -الدراسة الصباحية  -قسم علوم احلياة يرجيخ
 حسب التقدير االول

 التقدير اسم الطالب  ت

 جيد جدا رواء حازم حمد تموم 1



 جيد سمر علي هدهود سالم 2

 جيد زينب حامد عبد السادة حسين 3

 دجي كامل مانع محمود عيدان  4

 جيد فاطمة شاكر ارحيم حسيم 5

 متوسط هارنبايمان حاتم جابر  6

 متوسط زهراء عيسى راضي مهدي 7

 متوسط غفران كاظم عبد الحمزة علي 8

 متوسط محمد زهير حسون خلف 9

 متوسط فواطم فاهم جابر عباس 10

 متوسط معصومة شاكر وحيد بعيوي 11

 متوسط طيف سعد هدابي طعمة 12

 متوسط جليل عبد هللا مجيد رقية 13

 متوسط ابتهال نجم عبد هللا رباح 14

 متوسط نورا راضي حواس لهمود 15

 متوسط زهراء عبد الكريم محمد جواد 16

 متوسط سلمى الراوش حجاب فالي 17

 متوسط حوراء حمود حسين جابر 18

 متوسط طيبة موجد شعالن سرحان 19

 متوسط هيام سالم جبار باجي 20

 متوسط مريم علي حسين ناصر 21

 متوسط كرار عيدان ناهي صخيري 22

 متوسط زهراء حسن جواد هاشم 23



 متوسط عبد هللا حسين حذية كمبر 24

 متوسط نورس انمار محمد مزعل 25

 متوسط سارة حيدر عبد زيد جودة 26

 متوسط هجران علي يحيى عبد 27

 متوسط لمى ارحيم مراد فارس 28

 متوسط محمد خضير عيسىحوراء  29

 مقبول باقر حمزة ضايع زعنون 30

 مقبول امين سيف عالء كاظم  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدور           6102 – 6102للعام الدراسي   -الدراسة الصباحية  -قسم علوم احلياة يخرجي
 حسب التقدير االول

 التقدير  االسم ت

 جيد جدا اء حازم حمد تمومرو  .0

 جيد سمر علي هدهود سالم  .6

 جيد زينب حامد عبد السادة حسين  .3

 جيد كامل مانع محمود عيدان   .4

 جيد فاطمة شاكر ارحيم حسيم  .5

 متوسط هارنبايمان حاتم جابر   .2

 متوسط زهراء عيسى راضي مهدي  .2

 متوسط غفران كاظم عبد الحمزة علي  .8

 سطمتو محمد زهير حسون خلف  .9



 متوسط فواطم فاهم جابر عباس  .01

 متوسط معصومة شاكر وحيد بعيوي  .00

 متوسط طيف سعد هدابي طعمة  .06

 متوسط رقية جليل عبد هللا مجيد  .03

 متوسط ابتهال نجم عبد هللا رباح  .04

 متوسط نورا راضي حواس لهمود  .05

 متوسط زهراء عبد الكريم محمد جواد  .02

 متوسط سلمى الراوش حجاب فالي  .02

 متوسط حمود حسين جابر حوراء  .08

 متوسط طيبة موجد شعالن سرحان  .09

 متوسط هيام سالم جبار باجي  .61

 متوسط مريم علي حسين ناصر  .60

 متوسط كرار عيدان ناهي صخيري  .66

 متوسط زهراء حسن جواد هاشم  .63

 متوسط عبد هللا حسين حذية كمبر  .64

 متوسط نورس انمار محمد مزعل  .65

 متوسط سارة حيدر عبد زيد جودة  .62

 متوسط هجران علي يحيى عبد  .62

 متوسط لمى ارحيم مراد فارس  .68

 متوسط حوراء محمد خضير عيسى  .69

 مقبول باقر حمزة ضايع زعنون  .31

 مقبول امين سيف عالء كاظم   .30

 

 

                 6102 – 6102للعام الدراسي   -الدراسة الصباحية  -خرجيي قسم علوم احلياة
 الدور االول حسب املعدل

 املعدل سم  الا ت



 83.515 رواء حازم حمد تموم  .0

 75.244 سمر علي هدهود سالم  .6

 74.944 زينب حامد عبد السادة حسين  .3

 71.713 كامل مانع محمود عيدان   .4

 70.086 فاطمة شاكر ارحيم حسيم  .5

 69.618 هارنبايمان حاتم جابر   .2

 69.518 زهراء عيسى راضي مهدي  .2

 69.002 غفران كاظم عبد الحمزة علي  .8

 68.555 محمد زهير حسون خلف  .9

 68.177 فواطم فاهم جابر عباس  .01

 66.252 معصومة شاكر وحيد بعيوي  .00

 65.783 طيف سعد هدابي طعمة  .06

 65.541 رقية جليل عبد هللا مجيد  .03

 64.359 ابتهال نجم عبد هللا رباح  .04

 63.815 نورا راضي حواس لهمود  .05

 63.274 زهراء عبد الكريم محمد جواد  .02

 62.946 سلمى الراوش حجاب فالي  .02

 62.871 حوراء حمود حسين جابر  .08

 62.668 طيبة موجد شعالن سرحان  .09

 62.233 هيام سالم جبار باجي  .61

 61.813 مريم علي حسين ناصر  .60

 61.631 كرار عيدان ناهي صخيري  .66

 61.625 زهراء حسن جواد هاشم  .63

 61.323 عبد هللا حسين حذية كمبر  .64

 60.479 ر محمد مزعلنورس انما  .65

 60.432 سارة حيدر عبد زيد جودة  .62

 60.386 هجران علي يحيى عبد  .62

 60.060 لمى ارحيم مراد فارس  .68

 60.000 حوراء محمد خضير عيسى  .69



 59.916 باقر حمزة ضايع زعنون  .31

 53.005 امين سيف عالء كاظم   .30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


