
 الكلية: كلية العلوم

 علوم الفيزياءالقسم: 

 2102-2102سنة التخرج: 

 28/7/2102في  2/02/00811رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

 الدور: الدور االول

 رقم الدورة : الثالثة

 اسم الدورة : التعايش والمحبة 

 

 المالحظات المعدل العام االسم الرباعي ت

  276,48 عبٌر ابراهٌم اعشوي وهاب 1

  4,6,51 دمحم نزار دمحم محمود 8

  ,476,3 حسن جالل اكبر علً  3

  436585 احمد وطبان مسٌر فرحان السعدون  7

  416517 سامح حمٌد صالح عكٌل  ,

  ,,4163 فاتن هٌثم مولود دمحم التكرٌتً  ,

  4,68,2 فرح ناصر حمد عبد  4

  56,73, اٌات جاسم دمحم مجٌد الجبوري  2

  56837, ضفاف حسٌن حسن كدرو الجبوري  5

  46548, منصور جمعه صالح حسٌن  ,1

  ,46,3, مهند زٌدان خلف دمحم 11

  67,2,, حمزه دمحم مهدي دمحم 18

  6142,, عامر عزٌز علً حمٌد 13

  6184,, رؤد تركً خلف عزاوي  17

  76418, طارق خلف حمد جخدم ,1

  36,88, قٌصر محمود جادهللا صالح ,1
 

 

 

 

 

 

 



 الكلية: كلية العلوم

 القسم: الكيمياء

 2102-2102سنة التخرج: 

 الدور: الدور االول

 رقم الدورة : الحادي عشر

 28/7/2102في  2/02/00811رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

 اسم الدورة : التعايش والمحبة 

 

 المالحظات المعدل العام االسـم الربــاعً ت

  ,,236 دمحم ٌعقوباٌة هٌثم   .1

  21653 عبد كوان متعب عواد  .8

  ,4262 بالل علً جاسم خلف  .3

  ,,446 عباس لٌث غنً ذٌاب  .7

  4,682 حمٌد سحر موفق محً  .,

  4,614 دخٌل الحسٌن ٌوسف حسن حسٌن  .,

  436,1 دمحم علً دمحم علً  .4

  486,8 عبد الحمٌد االلوسًشهد عامرعبدالكرٌم   .2

  48614 مظر صالح احمد محمود  .5

  416,4 جوٌر صفاء حسٌن دمحم  .,1

  ,4,67 حمد حسن ابراهٌم صالح  .11

  4,612 جبل عمر سامً بدوي  .18

  56,5, سعوداحمد رافع احمد    .13

  56,1, عبدهللاحمد فرحان موسى   .17

  2613, غنامعائشه احمد عبد   .,1

  6,7,, ناصر منٌر مظهور حمد  .,1

  675,, عطٌه احمد ظافر صبار  .14

  ,67,, حسن مشعلرٌم سعد   .12

  687,, مصطفى عصام ٌحٌى جاسم  .15

  628,, كمال جاسم دمحم مصلح  .,8

  648,, حمزهفرح فاضل حمٌد   .81

  6,8,, خالد خلٌل ابراهٌم  عطٌه  .88

  613,, دمحمنصٌر دمحم حسٌن   .83

7,, 3, صالح عزٌز بنار خلٌل دمحم  .87   

  7681, دمحم اٌالف عبدالعباس فرحان  .,8

  3624, حسٌن العباسصهٌب خلٌل ابراهٌم   .,8

  36,4, ثابت محمود حسٌن عزو  .84

  36,3, حسٌن عاصف سامً علً  .82



 لكلٌة: كلٌة العلوما

 علوم االرض التطبٌقٌةالقسم: 

 8,13-8,18سنة التخرج: 

 الدور: الدور االول

 السابعةرقم الدورة : 

 82/4/8,13فً  ,,3/13/112 رقم وتارٌخ االمر الجامعً :

 اسم الدورة : التعاٌش والمحبة 

 المالحظات المعدل العام االسم الرباعي ت

  716118 غســـان شعـــالن نــــدا محمــــد 0

  716207 مروان أيـــوب مرهــــون شـــكر 2

  776292 ابراهيــــم حميـــد ابراهيم كــرط اللهيبي 2

  726288 مذودسراب فرج رحيم  7

  716120 سفيان دمحم حماش خلف 1

  196212 منـــال ســــمير قادر دمحم 1

  196119 عبدهللا فؤاد ابراهيم هزاع 7

  186711 مــــها جمعه حسن جمعه السامرائي 8

  186190 اماني محمود عواد خلف العباسي 9

  186722 رأفت خالد سلمان حبيب 01

  176807 ويس خضر عـمر عبدالناصر 00

  116111 دمحم احمد تركي دمحم 02

  116727 عبدالقادر عدنان خلف حبيب السنجري 02

  116011 رافــد رعد حمد شبيب الجبوري 07

  126112 دمحم عبدهللا ابراهيم دمحم 01

  106071 زيـاد طارق عبدالجبار رشيد 01

  106029 سامر رفعت مظهر توفيق السامرائي 07

  176790 منجي حسين علي عبدهللا 08



 الكلية: كلية العلوم

 فرع األحياء العام -القسم: علوم الحياة 

 2102-2102سنة التخرج: 

 الدور: الدور االول

 رقم الدورة : الحادي عشر

 28/7/2102في  2/02/00811رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

  اسم الدورة : التعايش والمحبة 

 المالحظات المعدل العام  االسم  ت
  42,.,2 دمحم عهٙ َبٛم درٔع ِطار 1
  ,,7.,2 دمحم طُٕر دنؼاد عهٙ 2
  42.4,3 صانخ دعاء عبد انًُعى دًٛد 3
  44.752 دظٍ ٚاطٍٛ خهف دمحم 4
  22,.,4 دظٍ بزاْٛىأراص كفاح ا 5
  4,,.,4 دًٕد يذًٕد ػاكز دًد 6
  72,.47 جدٔع َبزاص طزداٌ خضٛز 7

  47.152 دأد الء صانخ عبد هللاآ 8
  43.572 ػهغ بزاْٛى ُْد٘اسْار ا 9

  43.373 جزكٙ بزار عهٙ دًاد٘ا 11
  12,.48 صانخ رٔاء لدٔر٘ جٕفٛك 11
  48.158 طالل َادٚة جبار عٕٚد 12
  ,21.,4 صانخ عايز عبد انجبار ّْان 13
  47,.,4 دًٛد طزاء دمحم عشٚشا 14
  3,,.,4 عهٙ ًْاو طعد٘ دظٍٛ 15
م يصطفَٗدٖ يجٛد فاض 16  4,.32,  
  ,,5.2, فزداٌ يزٔج َصزت عبد هللا 17
  5.442, ْدِٔ يٛز دًدصًٛى عبد اال 18
  2.4,7, عبد دٛدر يظٓز عباص 19
  2.411, دمحم رطم دظٍٛ ػطب 21
  53,.2, غدٚز داسو صبار يطز 21
  1,,.2, فارص طًاعٛم كاظىاأٚاد  22
  2.711, يصهخ طعد لٛض جارٔ 23
  3,,.4, يصزع َٕر طحار عبد انجبار 24
  2,8.,, دظٍ يصطفٗ َٕر٘ يذًٕد 25
  ,14.,, صانخ دظٍٛ عدَاٌ عبد هللا 26
  ,,7.4, طهٕو دمحم طعدٌٔ ّيًٛأ 27
  35,.7, َصٛف يصطفٗ عبد انًجٛد عبدانكزٚى 28
  ,,,.7, طهًاٌ ػذٖ َاصخ جٕفٛك 29
  7.7,3, ّ دظٍعذراء ضٛاء نفح 31



  7.824, دمحم عهٙ دظٍ ّيٛا 31
  ,7.15, ْاد٘ثايز يذًٕد  ّْب 32
  3.518, ادًد يُار عمٛم َاصز 33
  8.4,3, يحعب ٚاطًٍٛ يًدٔح ْٕٚظاٌ 34
  ,4,.8, يجٕل يثُٗ يطؼز جغٛف 35
  8.737, يصهخ طٛزٔاٌ جزكٙ يهذى 36
  1.111, دمحم دأد طهًٛاٌ جاطى 37
  2.447, جاطى يٛزعصاو طارق عبد اال 38
  2.845, دظٍٛ ٚاد يذًٕداطٓٛز  39

 

 الكلية: كلية العلوم

 فرع االحياء المجهرية -القسم: علوم الحياة 

 2102-2102سنة التخرج: 

 الدور: الدور االول

 رقم الدورة : الحادي عشر

 28/7/2102في  2/02/00811 رقم وتاريخ االمر الجامعي :

 اسم الدورة : التعايش والمحبة 

 المالحظات المعدل العام  االسم  ت

  28,.21 نداء وسمً شهاب حمٌد 1

  21.855 دمحم طالب توفٌق سلمان 8

  ,58.,2 شهد معاذ توفٌق مخلف  3

  ,78.,2 ٌاسمٌن نجم عبد هللا مغٌر 7

  384.,2 دنٌا فوزي إسماعٌل جاسم ,

نورا برهان الدٌن عبدالرحمن  ,
 مصطفى 

42.,44  

  85,.42 ٌحٌى وهٌب ابراهٌم علً 4

  ,3,.44 مرٌم طارق دحام جاسم  2

  31,.44 سجى عباس ٌونس عبدالحسٌن 5

  44.772 اسراء عبد المنعم دمحم الطٌف ,1

  44.8,5 الهام خلٌل ابراهٌم خلف 11

  14,.,4 ودٌان علوان خلف عطا هللا 18

  822.,4 رسل عبد المنعم حمٌد صالح 13

  ,28.,4 اسماء اسماعٌل حسٌن جباره 17

  3,,.,4 حنٌن فهمً مجٌد سلمان ,1

  ,,8.,4 رفل مثنى حسن سلٌمان ,1

  47.532 نور ابراهٌم صالح علً 14

  ,8,.47 وداد ٌوسف علً مصلح 12



  47.725 اروى شتٌوي عبد مطر 15

  47.384 شهد فؤاد مهدي صالح ,8

  43.324 اكثم حمٌد جاسم خلف 81

  48.551 رقٌه هاشم شهاب احمد 88

  48.8,1 رحاب نبٌل حسٌن احمد 83

  41.443 مروه طارق احمد حسٌن 87

  58,.41 موسى عبد الرزاق احمد ردٌٌن  ,8

  41.821 مخلد صباح خلف جاسم  ,8

  44,.41 نجمنعم جابر توفٌق  84

  581.,4 وفاء جمال عبادي حسٌن 82

  ,47.,4 منار عبد صالح حسن 85

  8,8.,4 دمحم خطاب عمر نجم ,3

  5.558, بٌداء عدنان جاسم عوٌد 31

  24,.5, مها منذر حامد سلطان 38

  ,2.28, ٌوسف نزال هوسً عصمً 33

  54,.2, اٌناس سعد جاسم حمادي 37

  13,.2, دروٌشنوره قاسم خضٌر  ,3

  2.871, نجوان ناصر شوٌخ جاسم ,3

  4.853, رأفت عبد العظٌم سعود عبود 34

  76337, عبدالرحمن مقصود مهدي عبدهللا 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكلية: كلية العلوم

 فرع االحياء المجهرية -القسم: علوم الحياة 

 2102-2102سنة التخرج: 

  2/02/2102في  2/02/09110رقم االمر الجامعي :

 الدور: الدور الثاني

 رقم الدورة : الحادي عشر

 

 المعدل العام اسم الطالب ت
 38,,41 اسراء عدنان ٌاسٌن علً 1
 45,,8, ثائر احمد حدٌد جاسم 8
 ,5,,1, محمود وفٌق خلف داود 3

 

 الكلية: كلية العلوم

 فرع األحياء العام -القسم: علوم الحياة 

 2102-2102سنة التخرج: 

  2/02/2102في  2/02/09110رقم االمر الجامعي :

 الدور: الدور الثاني

 رقم الدورة : الحادي عشر

  

 المعدل العام  االسم  ت
 522,,, عبد جٕٚز دظٍٔئاو   1
 4,,,,, ْاجز جًال فاضم طايٙ 2
 135,,, رأفث طفٛاٌ دًٛد يٓد٘ 3
 854,,, دظٍٛ خاند دظٍٛ اطًاعٛم  4

 

 



 الكلية: كلية العلوم

 القسم: الكيمياء

 2102-2102سنة التخرج: 

  2/02/2102في  2/02/09110رقم االمر الجامعي :

 الدور: الدور الثاني

 رقم الدورة : الحادي عشر

 المعدل العام اسم الطالب ت
 5,12, اسراء دمحم ابراهٌم عبد 1
 5,,2, خالد هالل جزاع خلف 8
 ,7,,, بدور خضٌر حمد دمحم 3
 1,87, ثابت دمحم هدٌب نجم 7
 2,,, عمر محمود دمحم حسن ,
 3,,,, مهند عدنان خلٌل ابراهٌم ,
 8,,,, محمود شاكر محمود حبٌب 4
 5,1, مثنى كمال خلف سلٌمان 2
 4643, هبه عبدالجبار كرٌم عبدهللا 5
 

 

 الكلية: كلية العلوم

 القسم: علوم االرض التطبيقية

 2102-2102سنة التخرج: 

  2/02/2102في  2/02/09110رقم االمر الجامعي :

 الدور: الدور الثاني

 رقم الدورة : السابعة 

 المعدل العام اسم الطالب ت
 48,838 رغد اٌاد ذٌاب جاسم 1
 2,47, احمد ضٌاء عبٌد حسن 8



 58,,,, علً اسماعٌل حسن دمحم 3
 25,,, دمحم زٌنل قادر امٌن 7
 

 

 الكلية: كلية العلوم

 القسم: علوم الفيزياء

 2102-2102سنة التخرج: 

  2/02/2102في  2/02/09110رقم االمر الجامعي :

 الدور: الدور الثاني

 رقم الدورة : الثالثة

 المعدل اسم الطالب ت
 83,,7, زٌاد صالح دمحم لفته 1
 7,312, زٌنب عماد خالد هذال 8
 ,8,34, قٌصر اسماعٌل منصور عبدالعزٌز 3
 8,348, حسناء رافع احمد حسن 7
 1,5,1, دمحم رعد عزٌز صبح ,
 ,,,,1, حمود حمد احمد خلف ,
 77,,1, شاكر محمود ابراهٌم احمد 4
 ,,4,,, علً طالب هجٌج عاكول 2
 5,514, حسن مرعً حسن دمحم 5
 ,5,43, موفق جاسم دمحم زبط ,1
 241,,, سعد نامس علً مصطفى 11

 

 


