
 

 

 

 

 

 الكليت : كليت العلىم

 الحياة / فرع االحياء الوجهريتالقسن : علىم  

 0200 -0202سنت التخرج : 

 00/8/0200في  3/03/0782رقن وتاريخ األهر الجاهعي : 

 األولالدور : 

 تاسعترقن الدورة : ال
 

 

 معلومات اخرى المعدل اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 - جٌد جدا   ًسرى قصً علً  حسن الخزرج .1

 - جٌد جدا   الجنابً امٌر ناجً عبٌد كزار .2

 - جٌد جدا   دمسفانه احمد محمد احمد األح .3

 - جٌد جدا   صالح الجونً هالة سعدي مهدي .4

 - جٌد جدا   سها شاكر مرموص داٌح الجنابً .5

 - جٌد جدا   سهى حسٌن محمد احمد مشاهدة .6

 - جٌد جدا   محو االحمدالباقً   سارة موفق ٌونس عبد .7

 - جٌد جدا   الرزاق لفته العزاوي شٌماء مظفر عبد .8

 - جٌد جدا   الناصري دنٌا جمال داود سلوم .9

 - جٌد مروه عامر شاكر عبدهللا الدوري .11

 - جٌد زٌدون علً حمادي تركً الكرغولً .11

 - جٌد وجدان ثامر شطب علوش الدوري .12

 - جٌد الرحمن آل الشرٌف بدهدى محمد السٌد ع .13

 - جٌد عبطان الحمدانً نور حمٌد شهاب .14

 - جٌد لمى محمد محل غربً الجنابً .15

 - جٌد ضٌاء شالل علً حنظل التكرٌتً .16

 - جٌد مروه فوزي علً حسٌن الخزرجً .17

 - جٌد ساره عمران رشٌد علً الحسانً .18

 - جٌد بسمه طه صالح محمد الجبوري .19

 - جٌد حنٌن عباس فاضل سلوم السامرائً .21

 - متوسط محمد السامرائً سعاد عادل فزع .21

 - متوسط اروه حمود حمٌد صالح الجبوري .22

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الكليت : كليت العلىم

 الحياة / فرع الحيىاىالقسن : علىم  

 0200 -0202سنت التخرج : 

 00/8/0200 في 3/03/0782رقن وتاريخ األهر الجاهعي : 

 األولالدور : 

 تاسعترقن الدورة : ال

 
 

 معلومات اخرى التقدير اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 - جٌد بٌان محمد مهدي صالح المبارك .1

 - جٌد الجنابً موج مطٌع سعٌد محمد .2

 - جٌد اسم غرٌب محمود الشبالويقزٌنه  .3

 - جٌد فاطمه أنٌس ادٌب سكران الدوري .4

 - جٌد نى ضٌاء قٌس حمادي الجبوريم .5

 - جٌد رٌام فكري ٌوسف حسن الدوري .6

 - جٌد احمد  هٌثم شامل  عباس العاصً .7

 - متوسط لمٌاء خمٌس ناٌف مخلف الدلٌمً .8

 - متوسط شهد صارم محمد نادر الزبٌدي .9

 - متوسط ألطٌف احمد البواسودنوره فرحان  .11

 - متوسط اسوديرٌهام حسن ثامر زنزل  .11

 - متوسط سجى محمود حسٌن علٌان العلٌان .12

 - متوسط السلمان إبراهٌماللطٌف  صفا فاروق عبد .13

 - متوسط هدى طارق برهان حمد الدوري .14

 - متوسط جواد العبٌدي غٌداء سالم محمد .15

 - متوسط بادٌه اكرم سعود جٌاد الجنابً .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : كليت العلىم الكليت

 الحياة / فرع النباثالقسن : علىم  

 0200 -0202سنت التخرج : 

 00/8/0200في  3/03/0782رقن وتاريخ األهر الجاهعي : 

 األولالدور : 

 تاسعترقن الدورة : ال
 

 
 معلومات تقديرال اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 - جٌد عثمان بابان عبدهللا سلمان الجبوري .1

 - متوسط حربً علً هادي الكروي سالم .2

 - متوسط غٌث حمادة عٌاش حمد الجبوري .3

 - متوسط حسام ناصر شوٌخ جاسم السعدي .4

 - متوسط اٌام حسٌن دلف اسعد المجمعً .5

 - متوسط مٌس سعٌد حمٌد سبتً العزاوي .6

 - متوسط معتز عبدهللا فارس حسن الجبوري .7

 - متوسط جبوريعماد جاسم محمد سلٌمان ال .8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الكليت : كليت العلىم

 كيوياءالقسن : علىم  

 0200 -0202سنت التخرج : 

 00/8/0200في  3/03/0782رقن وتاريخ األهر الجاهعي : 

 األولالدور : 

 تاسعترقن الدورة : ال
 

 

 معلومات اخرى  تقديرال اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 - جٌد جدا ماجد حمٌد ندا حماد الجنابً .1

 - جٌد محمد عباس فاضل محمد السامرائً .2

 - جٌد الكرٌم آل شكرجً رٌم ٌاسر زكً عبد .3

 - جٌد الكرٌم عبدالرزاق الصالح الكرٌم مجٌد عبد عبد .4

 - جٌد نٌران سامً علً حسٌن الشاٌع .5

 - جٌد فاطمه عدنان محمد ٌاسٌن التكرٌتً .6

 - جٌد خٌالن الجبوري هاجر حمد جمعه .7

 - جٌد احمد سعدي محمود فٌحان الدوري .8

 - جٌد شهد شاكر محمود محمد الجنابً .9

 - جٌد الجبار شكر العزاوي فرح فائق عبد .11

 - جٌد الهادي اسعد االخرس الغنً عبد عمر عبد .11

 - جٌد وسن عادل هارون ماهود الجواري .12

 - جٌد سم محمد علً الجنابًاسراء جا .13

 - جٌد هداويماٌمن محمد منصور حسن ال .14

 - جٌد ابتهال توفٌق فاضل عباس الحٌالً .15

 - جٌد احمد حمٌد صالح جاسم الفهداوي .16

 - جٌد سلوان خالد احمد فٌاض المزروعً .17

 - متوسط ذكرى عٌسى راشد برجس الجنابً .18

 - متوسط القٌسًمروه طارق محمد عالوي  .19

 - متوسط امٌمه محمد محمود محمد الحدٌدي .21

 - متوسط احالم خلٌف عذاب مهوس العزاوي .21

 - متوسط جاسم كاظم مساهر نارٌم الشاهري .22

 - متوسط نور حسٌن عبد احمد العقابً .23

 - متوسط فرح عبد الخالق خطاب عمر الحداد .24

 - متوسط طاوياسماء منذر محمد سلومً الب .25

 - مقبول حسن السامرائً يمهى عدنان حمٌد .26

 - مقبول نورا شاكر عرٌبً خلف العباسً .27

 - مقبول وسام حارث ممدوح صبري الناصري .28
 

 



 

 

 

 الكليت : كليت العلىم

 ر  التببيقيتالقسن : علىم اال 

 0200 -0202سنت التخرج : 

 00/8/0200في  3/03/0782رقن وتاريخ األهر الجاهعي : 

 األولالدور : 

 خاهسترقن الدورة : ال
 

 معلومات اخرى المعدل اسم الطالب الرباعي واللفب ت

 - جيد جدا   حسن القوشً حسن شهباز زٌن العابدٌن .0

 - جيد رٌاض مهاوش رشٌد محمد العزاوي .0

 - جيد اساور طالل ابراهٌم صالح الدلٌمً .3

 - جيد نًسجى سامً محمد نصٌف السلما .4

 - جيد رٌم مشرف جاسم الطٌف العظماوي .5

 - هتىسط اسامه حمد عبدهللا خلف البجاري .6

 - هتىسط مصطفى احمد سلمان احمد السامرائً .8

 - هتىسط علً غنً جاسم علوان السامرائً .7

 - هتىسط حنٌن مراد محمد الطٌف االمراد .0

 - هتىسط ضحى ولٌد عبد الرزاق احمد السامرائً .02

 - هتىسط احمد لٌث ضاحً قدوري العوٌسً .00

 - هقبىل محمد ناٌف هدٌب مجٌت الدلٌمً .00

 - هقبىل امجد ابراهٌم حسن نزال الحمدانً .03

 - هقبىل الرزاق محمود الناصري بسمه موفق عبد .04

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الكليت : كليت العلىم

 الفيزياءالقسن : علىم  

 0200 -0202ج : سنت التخر

 00/8/0200في  3/03/0782رقن وتاريخ األهر الجاهعي : 

 األولالدور : 

 ول رقن الدورة : اال

 
 معلومات اخرى المعدل اسم الطالب الرباعي واللفب ت

 - جيد جدا   عبدهللا سراي بدٌوي نبع الجنابً .0

 - جيد سوسن مجٌد فاضل مصطفى العباسً .0

 - جيد ن التكرٌتًانتصار علً حمٌد كجو .3

 - هتىسط اٌهم عاصً حمود حماش المفرجً .4

 - هتىسط منى رشٌد طالب مخلف الحمدانً .5

 - هتىسط رٌاض سامً عنتر عبود الجبوري .6

 - هتىسط أسامة علً فٌاض حرٌر الجبوري .8

 - هتىسط ساره أحمد طه ٌاسٌن الدوري .7

 - هتىسط مها محمد ابراهٌم جاسم الحمادي .0

 - هتىسط عثمان عبٌد عٌسى علً الجبوري .02

 - هقبىل وسام محمد فٌاض محل الجنابً .00
 

 

 

 

 

 


