
 (الثانً+االول ) للدورٌن 1999 -1998جدول باسماء طلبة قسم الكٌمٌاء المتخرجٌن للعام 

 التسـلســـل معـــدل التخرج اسمــــــاء الطلبــة

 1 70,4443 لنجة احسان عمر

 2 70,2233 هبة اعتماد ٌوسف 

 3 70,0466 ٌحٌى كمال خلٌل

 4 69,7763 ذكرى حسن مذكور

 5 68,7114 ضاري خمٌس ردام

 6 68,5440 ساندرا عماد مجٌد

 7 68,3536 اخالص جبر مطرود

 8 68,1320 شهالء شفٌق رزوقً

 9 67,7854 بٌان حسن عبد الكاظم

 10 67,4671 زٌد  مؤٌد داوود

 11 66,2994 شذى زٌدان صكبان

 12 66,2027 هند صادق جعفر

 13 66,1786 منال صادق عبد المهدي

 14 66,1484 حٌدر جبار نعمة

 15 65,7192 صبا زهٌر حسٌن

 16 65,5864 انمار حسام ذنون

 17 65,1633 اٌمان تركً عبٌس

 18 65,1445 حٌدر جاسم عبود

 19 65,0128 هبة محمد علً

 20 64,8346 شٌماء سلمان شامً

  21 64,7432 مؤٌد عبود كبان

 22 64,4315 مرٌم علً مال هللا

 23 64,0177 وجدان علً حسٌن



 24 63,3491 سعد غشٌم ناصر

 25 63,3463 رضاب رٌاض عبد الوهاب

 26 63,2734 نور عبد المهدي جواد

 27 63,2555 هٌثم فائق ابراهٌم

 28 62,5002 اسماء محمد هاشم

 29 62,1448 ماجد علوان عٌسى

 30 62,0064 فرح محمد عبود عٌسى

 31 61,6118 مها سعد صالح

 32 61,5289 شٌماء خٌر هللا حسن

 33 61,3614 اشرف كرم عبد الحلٌم

 34 61,2797 اٌهاب محمد غازي

 35 61,2411 جنان اخً سخته

 36 60,9652 غازي محمد علً

 37 60,9524 بشار جٌاد جاسم

 38 60,8171 حٌدر جعفر قاسم

 39 60,7904 عباس خلٌل ابراهٌم

 40 60,7518 بٌداء صبري خوشابا

 41 60,5851 حٌدر محمد امٌن

 42 60,5372 اسماء مازن عبد الحمٌد

 43 60,5228 لهٌب صبحً فلٌح

 44 60,4871 احمد ٌونس عبد

 45 60,4709 فراس صبٌح عبد الحسن

 46 60,2841 احمد حقً اسماعٌل

 47 60,2406 علً عبد الزهرة فرمان

 48 60,0749 لمى فهمً فؤاد



 49 59,9565 افراح عبد سعٌد

 50 59,8618 سندس حسٌن علً

 51 59,8312 علً عوٌد ناصر

 52 59,7152 مثنى عبد هللا مخلف

 53 59,7026 سوزان كمال محمد

 54 59,5298 زهراء فاهم عوٌز

 55 59,4685 صبا عادل سعٌد

 56 59,4309 فرح غازي خضر

 57 59,2561 زٌنب تقً ٌونس

 58 59,1925 رسل ٌاسر فاضل

 59 59,1603 حسٌن محمد علً سودي

 60 59,1075 جاسم محمد حسن

 61 59,0165 احمد مهدي علً 

 62 58,8642 علً محمد محمود

 63 58,8544 نوفا هوسٌب ازاد

 64 58,8493 نور حاتم عبد حسٌن

 65 58,7562 ماهر محمود محمد

 66 58,6879 سرمد عجٌل هزاع

 67 58,6492 باسم جادر مالي

 68 58,5953 حٌدر محمد حسن

 69 58,5272 عمر عبد الوهاب راغب

 70 58,4976 عمار اسماعٌل محمد

 71 58,4113 رائد حسٌن علً

 72 58,3307 لبنى وجٌه عبد هللا

 73 58,1389 لمى كامل احمد



 74 58,0382 حسٌن عبد االله محسن

 75 58,0073 هدى زهٌر خلف

 76 57,8626 عمار طعمة موسى

 77 57,8603 سعاد امٌن فاضل

 78 57,6920 نور فوزي نصٌف

 79 57,6488 ختام عبد هالل

 80 57,6131 حسٌن حربً محمد

 81 57,5184 دالٌا التفاف ثجٌل

 82 57,4927 حمٌد ٌاس خضٌر

 83 57,4777 بٌداء عدنان رشٌد

 84 57,3369 بان صباح عبد الحمٌد

 85 57,3066 محمد عدنان علً

 86 57,1563 علٌاء خلٌل اسماعٌل

 87 56,9875 احالم فالح فرحان

 88 56,9607 سرمد ٌاسٌن حجً

 89 56,9399 رائد عبد العباس حسن

 90 56,9092 فرح سعد عبد الجلٌل

 91 56,8094 شٌماء عدنان محمود

 92 56,7730 انسام فاضل عباس

 93 56,7514 اٌمان جاسم ولً

 94 56,2362 مهند زهٌر عبد الرحمن

 95 56,0607 رحاب رحٌم ازرٌج

 96 56,0309 شٌماء ناصر حمد

 97 56,0003 مصطفى جواد كاظم

 98 55,9336 وسام ثامر ناظم



 99 55,8697 فائز مجٌد حمٌد

 100 55,8584 منتهى عبد الحسٌن كاظم

 101 55,6826 خالد محمود خلف

 102 55,5400 فهٌد جدعان فهٌد

 103 55,4902 محمد مزهر حسٌن

 104 55,3938 اهداف عبد االله سرحان

 105 55,1524 اسراء رشاد حسن

 106 54,9291 نغم مثنى جاسم

 107 54,7351 مها سلٌم ثامر 

 108 54,4812 عمار عالء حسٌن

 109 54,0780 هفال احمد محمد

 110 53,6784 لمى سلٌم محمد رضا

 111 52,8277 بلقٌس عبد الواحد جٌاس

 112 52,5874 اسرار محسن عباس

 113 51,9870 رٌا حازم فرحان

 114 51,8281 عباس بدٌر هاشم

 

  



 


