
 

 الدور االول الدراسة المسائية  قسم الكيمياء /جي يخر

  املعدلحسب  /  5102 -5102للعام الدراسي  

 املعدل  االسم  ت
 72.10345345 عقيل مسلم كاظم عباس  1

 69.23779832 لقاء حمزة محمد عبد  2

 68.57513830 حسن خزعل عبد علي   3

 68.04871977 مكي حمادي أبراهيم موسى  4

 64.78349139 حرجان شاهين سلمانكرار   5

 62.77024656 نضال حسون ثامر خنجر  6

 61.86988304 أسعد فليح حسن عنجور  7

 60.04802434 حيدر علي يوسف عيسى  8

 59.35529477 منتظر كاظم ماجد محمد  9

 58.75523155 عباس صباح خطل حمود  11
 58.52295717 حسن سالم بكتاش خضر  11

 57.06024182 حسين عباس خورشيد زكر  12

 56.32175439 سارة عبد االمير موسى عباس  13

 55.20555556 حسين هادي محمد علي  14

 54.87748538 حيدر حاكم صالح محي  15

 54.63421053 عالء جحيل زكيم عاجل  16

 53.20307018 زيد علي سفاح  زبار   17

 52.11245456 زيد جاسم محيميد ملوح  18
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدور االول الدراسة المسائية  قسم الكيمياء /جي يخر

 التقديرحسب  /  5102 -5102للعام الدراسي  

 اجلنس التقدير االسم  ت
 ذكر جيد عقيل مسلم كاظم عباس  1

 انثى متوسط  لقاء حمزة محمد عبد  2

 ذكر متوسط حسن خزعل عبد علي   3

 ذكر متوسط مكي حمادي أبراهيم موسى  4

 ذكر متوسط كرار حرجان شاهين سلمان  5

 انثى متوسط نضال حسون ثامر خنجر  6

 ذكر متوسط أسعد فليح حسن عنجور  7

 ذكر متوسط حيدر علي يوسف عيسى  8

 ذكر مقبول  منتظر كاظم ماجد محمد  9

 ذكر مقبول عباس صباح خطل حمود  11

 ذكر مقبول حسن سالم بكتاش خضر  11

 ذكر مقبول حسين عباس خورشيد زكر  12

 انثى مقبول سارة عبد االمير موسى عباس  13

 ذكر مقبول حسين هادي محمد علي  14

 ذكر مقبول حيدر حاكم صالح محي  15

 ذكر مقبول عالء جحيل زكيم عاجل  16

 ذكر مقبول زيد علي سفاح  زبار   17

 ذكر مقبول زيد جاسم محيميد ملوح  18
 

 

 / الدراسة المسائية الدور االول علوم الحياة خريجي قسم 

  املعدل/ حسب   5102 -5102للعام الدراسي  

 املعدل  االسم  ت

 86.97556 عذراء عبد األمير عبد الرب جعفر   19

 79.36349 رشا عبد الزهرة حسين عبد هللا   21

 77.64295 علي حامد خليل ابراهيم   21

 74.5 حمزوة حنان عبد الكريم جبار   22

 73.22825 بديع رسن رهيف عبد   23

 70.01214 دعاء سلمان لفتة حسين   24



 68.42175 عدنان خضير عبيس مطر   25

 66.83143 سعدي محمد عبد عودة   26

 66.4096 رياض علي حسين عبد   27

 66.11381 امير نجاح يوسف محمد   28

 62.8404 محمد نعمة نور خلخال   29

 62.80032 علي حسين جاسم هدهود   31

 61.8417 محمد راسم موسى مهدي   31

 61.80762 كرار فاضل كشاش ساجت   32

 61.64437 عامر عبد الرزاق جواد كاظم  33

 61.30381 حسين علي خوان عزوز   34

 60.56071 حسين زبالة  جلوب معروف   35

 60.21619 خالد عباس عبد شخير   36

 59.45714 ليث جميل جواد كاظم   37

 57.59548  فرات وناس صالح عوفي كاظم   38
 

 

 

 

 

 

 

 / الدراسة المسائية الدور االول علوم الحياة خريجي قسم 

 التقدير/ حسب   5102 -5102للعام الدراسي  

  التقدير االسم  ت
 انثى جيد جدا عذراء عبد األمير عبد الرب جعفر   1

 انثى جيد رشا عبد الزهرة حسين عبد هللا   2

 ذكر جيد علي حامد خليل ابراهيم   3

 انثى جيد حنان عبد الكريم جبار حمزوة   4

 ذكر جيد بديع رسن رهيف عبد   5

 انثى جيد دعاء سلمان لفتة حسين   6

 ذكر متوسط عدنان خضير عبيس مطر   7

 ذكر متوسط سعدي محمد عبد عودة   8

 ذكر متوسط رياض علي حسين عبد   9



 ذكر متوسط امير نجاح يوسف محمد   11

 ذكر متوسط محمد نعمة نور خلخال   11

 ذكر متوسط علي حسين جاسم هدهود   12

 ذكر متوسط محمد راسم موسى مهدي   13

 ذكر متوسط كرار فاضل كشاش ساجت   14

 ذكر متوسط عامر عبد الرزاق جواد كاظم  15

 ذكر متوسط حسين علي خوان عزوز   16

 ذكر متوسط حسين زبالة  جلوب معروف   17

 ذكر متوسط خالد عباس عبد شخير   18

 ذكر مقبول ليث جميل جواد كاظم   19

 انثى مقبول  فرات وناس صالح عوفي كاظم   21

 

 

 

 

 


