
  6102 - 6102معدالت اخلرجيني لقسم علوم احلياة / الدراسة املسائية للعام الدراسي 
 الدور األول حسب املعدل والتقدير

 التقدير المعدل اسم الطالب ت

 جيد جدا 86.127 زينة جواد كاظم حسن 1

 جيد 72.849 محمد عبد وليد نجم 2

 جيد 70.707 مصطفى فاضل حسن عبد 3

 متوسط 69.688 ابراهيم رحيم دحامرباب  4

 متوسط 66.812 دعاء جبار حسان حاجم 5

 متوسط 66.451 محمد عبد عواد حسون 6

 متوسط 64.793 زهراء موفق امين عباس 7

 متوسط 64.428 مصطفى حامد حمزة عجة 8

 متوسط 61.842 رحاب علي كاطع عبيد 9

 متوسط 60.935 احمد شاكر عودة عبد الحسين 10

 متوسط 60.259 احمد فاهم جبار عواد 11

 مقبول 59.620 كرار محمد حمزة عبد الرضا 12

 مقبول 55.578 زهراء جاسم ثمار 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

/  6102 - 6102معدالت اخلرجيني لقسم علوم احلياة / الدراسة املسائية للعام الدراسي 
 الدور األول حسب املعدل 

 المعدل اسم الطالب ت

 86.127 زينة جواد كاظم حسن 1

 72.849 محمد عبد وليد نجم 2

 70.707 مصطفى فاضل حسن عبد 3

 69.688 رباب ابراهيم رحيم دحام 4

 66.812 دعاء جبار حسان حاجم 5

 66.451 محمد عبد عواد حسون 6

 64.793 زهراء موفق امين عباس 7

 64.428 مصطفى حامد حمزة عجة 8

 61.842 عبيد رحاب علي كاطع 9

 60.935 احمد شاكر عودة عبد الحسين 10

 60.259 احمد فاهم جبار عواد 11

 59.620 كرار محمد حمزة عبد الرضا 12

 55.578 زهراء جاسم ثمار 13
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  6102 - 6102معدالت اخلرجيني لقسم علوم احلياة / الدراسة املسائية للعام الدراسي 
 حسب التقديرالدور األول 

 التقدير اسم الطالب ت

 جيد جدا زينة جواد كاظم حسن 1

 جيد محمد عبد وليد نجم 2

 جيد مصطفى فاضل حسن عبد 3

 متوسط رباب ابراهيم رحيم دحام 4

 متوسط دعاء جبار حسان حاجم 5

 متوسط محمد عبد عواد حسون 6

 متوسط زهراء موفق امين عباس 7

 متوسط مصطفى حامد حمزة عجة 8

 متوسط رحاب علي كاطع عبيد 9

 متوسط احمد شاكر عودة عبد الحسين 10

 متوسط احمد فاهم جبار عواد 11

 مقبول كرار محمد حمزة عبد الرضا 12

 مقبول زهراء جاسم ثمار 13

 
 
 



حسب الدور األول    6102 - 6102سائية للعام الدراسي خرجيي قسم علوم احلياة / الدراسة امل
 املعدل

 
 

 املعدل االسم ت

 86.127 زينة جواد كاظم حسن  .1
 72.849 محمد عبد وليد نجم  .2
 70.707 مصطفى فاضل حسن عبد  .3
 69.688 رباب ابراهيم رحيم دحام  .4
 66.812 دعاء جبار حسان حاجم  .5
 66.451 محمد عبد عواد حسون  .6
 64.793 زهراء موفق امين عباس  .7
 64.428 مصطفى حامد حمزة عجة  .8
 61.842 رحاب علي كاطع عبيد  .9
 60.935 احمد شاكر عودة عبد الحسين  .11
 60.259 احمد فاهم جبار عواد  .11
 59.620 كرار محمد حمزة عبد الرضا  .12
 55.578 حمد زهراء جاسم ثمار  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حسب الدور األول  6102 - 6102سائية للعام الدراسي خرجيي قسم علوم احلياة / الدراسة امل
 التقدير

 
 

 التقدير االسم ت

 جيد جدا زينة جواد كاظم حسن  .1
 جيد محمد عبد وليد نجم  .2
 جيد مصطفى فاضل حسن عبد  .3
 متوسط رباب ابراهيم رحيم دحام  .4
 متوسط دعاء جبار حسان حاجم  .5
 متوسط محمد عبد عواد حسون  .6
 متوسط زهراء موفق امين عباس  .7
 متوسط عجةمصطفى حامد حمزة   .8
 متوسط رحاب علي كاطع عبيد  .9
 متوسط احمد شاكر عودة عبد الحسين  .11
 متوسط احمد فاهم جبار عواد  .11
 مقبول كرار محمد حمزة عبد الرضا  .12
 مقبول حمد  زهراء جاسم ثمار  .13

 

 الدراسة المسائية -معدالت الخريجين لقسم الكيمياء

 / الدور االول 2117-2116 للعام الدراسي
 

 التقدير المعدل اسم الطالب  ت

 جيد 71.651 حسين رحمن زيد  .1

 جيد 71.060 طحيول ناهي نرجس  .2

 متوسط 68.871 كشاش راضي زينب  .3

 متوسط 62.264 فضالة اياد علي  .4

 متوسط 60.175 ياسر احسان نجوان  .5

 مقبول 59.171 حمد عريبي ذكرى  .6

 مقبول 58.481 عبادي قاسم ميثم  .7

 مقبول 58.160 معبد عالء وسام  .8

 مقبول 57.265 تركي جليل حسين  .9

 مقبول 57.045 كامل ثابت ماهر  .11

 مقبول 56.107 جبر عبد عقيل  .11

 مقبول 55.005 منخي عادل هاشم  .12

 مقبول 54.969 غافل محسن علي  .13



 مقبول 54.480 صاحب عباس مازن  .14

 مقبول 54.097 سعدون  حسين مالك  .15

 مقبول 53.717 مدلول حمزة محمد  .16

 مقبول 52.540 علي عبد رحيم  .17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2117-2116 للعام الدراسي الدراسة املسائية -قسم الكيمياء خرجيي
 حسب املعدل  الدور االول

 

 املعدل  االسم ت

 71.651 علي  حسين رحمن زيد  .1

 71.060 رميله طحيول ناهي نرجس  .2

 68.871 عبود كشاش راضي زينب  .3

 62.264 ه محمد فضال اياد علي  .4

 60.175 حسين ياسر احسان نجوان  .5

 59.178 كعيد  حمد عريبي ذكرى  .6

 58.481 حسين  عبادي قاسم ميثم  .7

 58.160 عطيب معبد عالء وسام  .1

 57.265 بعيوي  تركي جليل حسين  .9

 57.045 عبد كامل ثابت ماهر  .11

 56.107 عيسى جبر عبد عقيل  .11

 55.005 سلمان منخي عادل هاشم  .12

 55.001 محمد قاسم محمد كريم   .13

 54.969 حسن غافل محسن علي  .14

 54.480 دوحان صاحب عباس مازن  .15

 54.097 داودسعدون  حسين مالك  .16

 53.717 كاظم مدلول حمزة محمد  .17

 52.540 عبد  علي عبد رحيم  .11
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  2117-2116 للعام الدراسي الدراسة املسائية -قسم الكيمياء خرجيي
 حسب التقدير  الدور االول

 

 التقدير  االسم ت

 جيد علي  حسين رحمن زيد  .1

 جيد رميله طحيول ناهي نرجس  .2

 متوسط عبود كشاش راضي زينب  .3
 متوسط ه محمد فضال اياد علي  .4
 متوسط حسين ياسر احسان نجوان  .5
 مقبول كعيد  حمد عريبي ذكرى  .6
 مقبول حسين  عبادي قاسم ميثم  .7
 مقبول عطيب معبد عالء وسام  .1
 مقبول بعيوي  تركي جليل حسين  .9

 مقبول عبد كامل ثابت ماهر  .11
 مقبول عيسى جبر عبد عقيل  .11
 مقبول سلمان منخي عادل هاشم  .12
 مقبول محمد قاسم محمد كريم   .13
 مقبول حسن غافل محسن علي  .14
 مقبول دوحان صاحب عباس مازن  .15
 مقبول داودسعدون  حسين مالك  .16
 مقبول كاظم مدلول حمزة محمد  .17
 مقبول عبد  علي عبد رحيم  .11

 
 
 
 


