
 

2102-2102الدراسة الصباحية للعام الدراسي  –قسم الكيمياء   

   عمر عبد المجيد عبد محمد (65)بتسلسل( احمد شمخي جبار عرمان وتنتهي 0) بتسلسلقائمة تبدأ 

 نوع الدراسة سنة التخرج التسلسل المعدل الجنسية الجنس اسم الطالب الرباعي

 الصباحية 2012-2013 1 85.778 عراقي ذكر احمد شمخي جبارعرمان

 الصباحية 2012-2013 2 78.654 عراقي ذكر عمر طه حسين عليوي

مريم عبدالرسول عبدالمجيد 

 صادق
 عراقية أنثى

78.627 
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 الصباحية 2012-2013 4 78.236 عراقية أنثى اساور حسن نجم عبود

 الصباحية 2012-2013 5 77.196 عراقية أنثى ليلى محمد مهدي جياد

 الصباحية 2012-2013 6 74.812 عراقية أنثى سناء حسين علي حمود

 الصباحية 2012-2013 7 73.94 عراقية أنثى رسل سعد عبد الرزاق ياسين

 الصباحية 2012-2013 8 73.545 عراقية أنثى اسراء احمد عبدالجليل عباس

 الصباحية 2012-2013 9 73.087 عراقية أنثى بنان اكرم ابوالقاسم جواد

 الصباحية 2012-2013 10 72.151 عراقية أنثى دنيا كامل حميد دخيل

 الصباحية 2012-2013 11 71.463 عراقية أنثى رسل ماجد شهاب احمد

 الصباحية 2012-2013 12 71.418 عراقية أنثى رفاه فاهم محمد كاظم

 الصباحية 2012-2013 13 70.99 عراقية أنثى امل ناظم خليل عباس

 الصباحية 2012-2013 14 70.116 عراقية أنثى دعاء مازن قاسم سلمان

 الصباحية 2012-2013 15 69.12 عراقي ذكر وسام عواد محمود صالح

 الصباحية 2012-2013 16 68.866 عراقي ذكر حسن غني ابراهيم علي

 الصباحية 2012-2013 17 68.728 عراقية أنثى ميادة طالب محمد جاسم

 الصباحية 2012-2013 18 68.158 عراقية أنثى فرح نوري احمد إبراهيم

 الصباحية 2012-2013 19 68.142 عراقية أنثى دعاء امان واراني امكة

 الصباحية 2012-2013 20 68.137 ةعراقي انثى ساره نصيف جاسم حسن

 الصباحية 2012-2013 21 67.943 عراقي ذكر حسن فائز حيدر صالح

 الصباحية 2012-2013 22 67.203 ةعراقي انثى آالء كريم جواد محيسن

 الصباحية 2012-2013 23 67.197 عراقي ذكر مخلص سحاب عداي محمد

 الصباحية 2012-2013 24 67.119 عراقي ذكر زيد علي بهاء حسين

 الصباحية 2012-2013 25 66.96 عراقية أنثى سماهر سعود حمادي حنش

 الصباحية 2012-2013 26 65.979 عراقية أنثى نوري ربيع فرح مرزة

 الصباحية 2012-2013 27 65.821 عراقي ذكر علي حسن علي حسين
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 الصباحية 2012-2013 28 65.423 عراقية أنثى هبة سالم علوان حبيب

 الصباحية 2012-2013 29 65.416 عراقية أنثى نور فالح حسن شكر

 الصباحية 2012-2013 30 65.33 عراقية أنثى حنين حسن كاظم ابراهيم

 الصباحية 2012-2013 31 65.238 عراقية أنثى نور علي خضير عباس

 الصباحية 2012-2013 32 64.912 عراقي ذكر أحمد علي حسين سعدون

 الصباحية 2012-2013 33 64.824 عراقي ذكر مهند كاظم عبيد صالح

 الصباحية 2012-2013 34 63.804 عراقي ذكر مصطفى صبار فاهم سرحان

 الصباحية 2012-2013 35 63.659 عراقي ذكر احمد راضي كاظم قاسم 

 الصباحية 2012-2013 36 63.623 عراقية أنثى سارة عبدالواحد جاسم مشاري

 الصباحية 2012-2013 37 62.514 عراقي ذكر احمد جاسم عبود هويل

ياسمين عبد الحسين سلمان 

 عياش
 عراقية أنثى

61.324 
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 الصباحية 2012-2013 39 61.219 عراقي ذكر سعد باسم مخلف علي

 الصباحية 2012-2013 40 61.124 عراقي ذكر حسام اكرم فاضل عبدهللا

 الصباحية 2012-2013 41 60.809 عراقية أنثى امر عبيد ابراهيم خضير

 الصباحية 2012-2013 42 60.547 عراقية أنثى هدى جمال احمد شاكر

 الصباحية 2012-2013 43 60.433 عراقية أنثى هديل احمد علي أحمد

 الصباحية 2012-2013 44 59.812 عراقي ذكر احمد سعد كامل مصطفى

 الصباحية 2012-2013 45 59.684 عراقي ذكر راكان جمال محمد عبدهللا

 الصباحية 2012-2013 46 59.415 عراقي ذكر علي عايد رشيد صالح 

 الصباحية 2012-2013 47 59.367 عراقي ذكر مرتضى مظهر عويد شاهين

 الصباحية 2012-2013 48 59.24 عراقية أنثى صفا عبد الرحمن مجيد عبد

 الصباحية 2012-2013 49 59.084 عراقي ذكر محمود احمد مدلول محمد

 الصباحية 2012-2013 50 59.006 عراقية أنثى كريم ياسر حسينهيام 

 الصباحية 2012-2013 51 57.686 عراقية أنثى نوره راجي عبود حسين

 الصباحية 2012-2013 52 56.941 عراقية أنثى نور رضوان محمد عبد الرحمن

 الصباحية 2012-2013 53 56.599 عراقي ذكر لطيف جاسم ضباب مراد

 الصباحية 2012-2013 54 56.416 ةعراقي انثى جواد كاظمعال محمد 

 الصباحية 2012-2013 55 55.425 عراقي ذكر زياد احمد مجيد عويد

 الصباحية 2012-2013 56 51.853 عراقي ذكر عمر عبد المجيد عبد محمد
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