
الدور االول/ الدراسة الصباحية /                                  خرجيي قسم البيئة 
 حسب املعدل2016 – 2015للعام الدراسي 

املعدل االسم التسلسل
87.936مصطفى حمودي  جبار عبيد1

82.005سارة علي جبار مشاري2

81.218موج جعفر دوهان ناموس3

80.371اثمار احمد عبد الحسين مظلوم4

79.312عهود عبد الجواد يحيى ناجي5

78.332هدى قيس عباس جعفر6

77.203ورقاء عزيز جمعة مطر7

76.91مالك عبد موسى مذري8

75.812مروة حاكم تركي عطيوي9

75.387حمزة جابر كزار غضب10

74.808نور خليل ابراهيم احمد11

73.732جيهان عدنان عبد هندي12

71.605افراح رحيم جاسم كزار13

71.18عباس يوسف عبد العباس غانم14

70.353زينب يحيى صاحب حسون15

70.025هدى ابراهيم محمد داود16

69.894صالح مهدي صالح طارش17

69.772علي محمد مهنة لونه18

69.328هاشم احمد عبد االمير  كاظم19

69.312حنان دايم مردان فنجان20

69.197سجا كريم عبيد جخم21

68.759اطياف سامي سعيد نجم22

67.851بشار كاظم عبيس عليوي23

67.646مرتضى عبد الرضا إنتيشون داخل24

67.469عبد هللا قصي حسين علي 25

67.333حسنين فالح هادي زيدان26

65.936جهاد خضر سلطان جذب27

64.804اسراء ليلو دايخ شالل28

61.862مالك سالم كاظم مناحي29

61.716حامد حسن جاسم محمد30

60.543مريم سعد ناجي علوان31

 الدراسة الصباحية 2015/2016الدور الثاني للعام الدراسي / خريجي قسم البيئة 

املعدلحسب 

املعدلاالسم
حسين علي 

مهدي 

محيسن

63.916



محمد رياض 

محمد سعدون
61.493

اسعد شمخي 

منصور كاظم
60.076

محمد علي 

كاطع عطية
60.15

حسن فليح 

حسن شوين
59.399

ناصر عامر 

بجاي هدمول
55.649

2015/2016الدراسة الصباحية للعام الدراسي / الدور االول  / خريجي قسم علوم الحياة 

املعدل حسب 
هبة حميد 

زيدان سالم
86.41857143

محمد حسن 

مزهر محيسن
80.52960317

احمد عيسى 

عبدالحسين 

ياسين

76.79412698

هيفاء جبار 

حمد فليح
75.57063492

ميعاد عبد 

الحسين 

عطشان كلو

75.01920635

سمية جودي 

حسن جاسم
73.50761905

مهند علي 

خالد محمد
72.88222222

وسن جاسم 

محمد كاظم
72.6

محمد حمزة 

حليم جبر
71.48571429

عقيل كاظم 

حسن بجاي
71.3334127

نور ستار 

جبار ناصر
71.14857143

عال حمزة 

جواد طوبة
69.70588745

علياء حميد 

ياسين 

ابراهيم

69.08904762

رحاب حاكم 

غالي موسى
67.76365079

ايمان تركي 

حاشوش وجر
67.67730159



مالذ عزيز 

زحوار محمد
67.50373016

رشا عادل 

جابر صبر
67.4497619

عذراء بسيم 

رمضان عجه
66.90793651

نور عبد 

الخضر 

صالل جاسم

66.83396825

ندى اياد 

جاسم محمد
66.5415873

مريم جمال 

كاظم جابر
65.31912698

زمن صاحب 

عبد المهدي 

لفته

65.25079365

حنين فاضل 

ثامر حسين
64.88277778

مرتضى 

جاسم تركي 

جودة

64.67285714

علي عالء 

كريم علي
64.57349206

علي كاظم 

كريم عبود
63.22988417

سكينة 

كناوي 

سلطان بهيدي

62.83349206

زهراء 

عباس محمد 

سرحان

61.61722222

فاتن كريم 

مهاوش كاظم
61.07177606

حنين هادي 

ناصرعباس
60.55952381

نداء فاضل 

عزيز كاظم
60.08519481

مروه قاسم 

محمد احمد
59.89899614

حوراء جبار 

فضل مطر
58.91756757

زينب غفار 

جبار حمزة
58.08370656

احمد ناظم 

كاظم مناحي
57.65714286

اماني  احمد 

عبد السادة 

علي

57.53301587

 الدراسة الصباحية 2015/2016خريجي قسم علوم الحياة الدور الثاني للعام الدراسي 



املعدلحسب 
املعدلاالسم

احمد صفاء 

صادق حسين
61.95073

شهد علي 

مهدي هاشم
60.32683

وسام عبد 

الستار 

محمود مراد

59.6831

علي عيدان 

عباس شهد
59.4781

براق عبد هللا 

سليم عبد هللا
58.72492

حماد عبد 

العزيز 

حمادي 

عالوي

58.46233

نوفل كفاح 

شاكر جاسم
57.90159

سارة حيدر 

عبد االمير 

عبد الزهرة

57.59249

احمد كفاح 

حسن عطية
56.69853

زهراء 

فارس عباس 

عبد

56.69842

سيف عباس 

هالل حسين
55.95174

سحر رعد 

جابر كران
55.72286

الدور األول / الدراسة الصباحية – خريجي قسم الكيمياء 

املعدل  حسب 2016- 2015 للعام الدراسي 
املعدلاالسمت

          

1           
81.18927612سرى علي عبد الحسن صاحب

          

2           
80.94118065هديل مهدي هادي مهدي

          

3           
77.1215426سحر حسين عبد الجبار حسين

          

4           
76.76326853زهراء مزهر غريب كاظم

          

5           
76.05737316دعاء قاسم كامل شناوه

          

6           
75.19755018علي حسين عبد الخضر مهدي

          

7           
72.83877035زياد طارق حميد  فتاح

          

8           
71.01749644نهاد سعد عواد راشد

          

9           
67.9272562سارة جبر سوادي جاسم



        

10         
67.72333649فاطمة جبار حسون كنديح

        

11         
67.65380117نور ساطع كالم حامد

        

12         
66.19601707عالء حسين كاظم ناصر

        

13         
65.91593172نور أحمد جاسم محمود

        

14         
65.00546863مصطفى كطيف حساني حموز

        

15         
64.87569938سارة علي داخل حمزة

        

16         
63.95540541خضر نوري طينة خضر

        

17         
63.55827406عالء جبر جهاد سلطان

        

18         
62.78362573مصطفى أحمد عبيد عبد الحسين

        

19         
62.5496918ليث عزيز جبر حسين

        

20         
62.23530899هالة رياض مهدي حسين

        

21         
61.80589537عامر مالك حسين عجة

        

22         
60.98617038ذو الفقار غزوان جبار غزوان

        

23         
60.07430062جعفر جاسم مرزوك متعب

        

24         
59.64181287فراس راجي عبد الحمزة خوان

        

25         
58.35730994أحمد حامد حميد علوان

        

26         
57.91666667زينب مجيد حميد جبار

        

27         
57.87513039نبأ صالح هادي مزهر

        

28         
57.08128655عباس فاضل عبيد عبد الكريم

        

29         
56.01432749حيدر صالح عكار حسين

        

30         
55.59444444محمد شهيد كامل عزوز

        

31         
55.35789474هدى هادي كاظم خلف

        

32         
55.27923977علي مجيد ناجي فلو

        

33         
52.56077841أحمد عايد نشمي مجهول

 الدراسة 2015/2016الدور الثاني للعام الدراسي / خريجي قسم الكيمياء 

الصباحية



املعدلاالسم
علي محمد 

حسين عبد
64.77690849

هدير محمد 

عزوز محمد
64.77238818

االء حسين 

نعمة عليوي
64.46959064

منتظر علي 

عبد هللا محمد
62.11280228

زهراء عزيز 

عباس محمد
61.51145883

علي عاشور 

صافي شلب
61.19336969

فاطمة فاهم 

راضي شياع
60.9925004

عزيز دايخ 

سربوت سعيد
60.57914493

ايمن سعدي 

اسماعيل 

جاسم

60.53112059

حيدر سعيد 

جبار بزون
59.99865655

زينب مهدي 

حسين شوين
59.5703493

حنين طارق 

كاظم مهدي
59.02686897

مخلد وليد 

عبد زويد
58.83729256

أحمد 

مصطفى نعيم 

عبد هللا

58.81271535

آيات سعد 

جبار فاضل
58.39182077

جالل فليح 

حمزة عزال
58.272159

وسام فليح 

حسن حسين
58.10674885

علي نجاح 

كاظم حمزة
57.94736842

علي حسين 

عطشان 

زجرم

57.55935673

محمد عايد 

عبد الواحد 

وليد

57.39985775

سمارة عودة 

حمود حسن
56.81968547



علي حسين 

شاكر غضب
55.60798957

مروان حاكم 

جبر بلط
53.15680417


