
 0221-0220اسماء الطلبة المتخرجين للعام الدراسي 

 االولالدور  كيمياءقسم علوم ال / الدراسة المسائية

 0221/  8/  3( في 22040االمر الجامعي المرقم )

 الــــدور التقــــدير المعــــدل الطالباســــم  ت
 االول جٌد 4338344 سالم داود اسماعٌل محمد 1

 االول متوسط 6535646 جاسمحسن حاتم حمٌد  2

 االول متوسط 6434615 افراح محمد سامً محمود 3

فرح منعم رفعت عبد  4
 الوهاب

 االول متوسط 6436245

 االول متوسط 6334،32 وفاء طارق عبود جمعة 5

أمٌره عبد الواحد سراي  6
 سعود

 االول متوسط 6331665

سرور خٌر هللا مهدي  4
 جمعة

 االول متوسط 6336442

 االول متوسط 6236634 اسٌل قاسم شكر محمود 8

 االول متوسط 6138868 انوار صالح حسٌن احمد ،

 االول متوسط 6131451 دٌانه طاهر جدوع عطٌه 16

 االول متوسط 663122 رنده هزبر عواد حسٌن 11

 االول مقبول 54381،5 نور ثعبان عبد محمٌد 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0221-0220الطلبة المتخرجين للعام الدراسي  اسماء

  الثانيالدور  كيمياءقسم علوم ال / الدراسة المسائية

 0221/  22/  7( في 24429االمر الجامعي المرقم )

 الــــدور التقــــدير المعــــدل  اســــم الطالب  ت
 الثانً متوسط 6،3466 هند عدنان صالح مهدي 1

 الثانً متوسط 6438،1 محمد كرٌم علً مخلف 2

 الثانً متوسط ،،6236 نور قاسم عبد هللا روضان 3

 الثانً متوسط 663448 وائل خالد محمود عبد 4

 الثانً مقبول 583821 رغدة رشٌد حمٌد عبد الكرٌم 5

 الثانً مقبول 543344 نجاة رعد حمٌد شبٌب 6

 الثانً مقبول 543341 وقار حسن كاظم علً 4

 الثانً مقبول 543143 محمد خالص محمد ابراهٌم 8

 الثانً مقبول 5634،2 عباس سالم محمد سلمان ،

 الثانً مقبول 563484 بارق عبد لطٌف شكر 16

 الثانً مقبول 563433 مصطفى فالح مزهر عباس 11

 الثانً مقبول 563444 نور زبٌد إبراهٌم علً 12

 الثانً مقبول 563322 رائد غازي عبد عباس 13

 الثانً مقبول 563262 اسامة سعد علً كاظم 14

 الثانً مقبول 563161 رعد متعب حمٌد حسن 15

 الثانً مقبول 543626 ماهر عبد عاشور سندان 16

 الثانً مقبول 533816 محمد قاسم جواد كاظم 14

عزام فاٌق مصطفى عبد  18
 الرحمن

 الثانً مقبول 533481

 الثانً مقبول 533385 علًعلً محمود إبراهٌم  ،1
 


