
 0223-0220اسماء الطلبة المتخرجين للعام الدراسي 

 قسم علوم الحياة الدور االول / الدراسة المسائية

 0223/  9/  32( في 8331االمر الجامعي المرقم ) 

 الـــدور التقــــدير المعـــدل اســـم الطالب ت
 االول جٌد جدا   272868 اشواق عبد الرزاق ٌوسف 1

 االول جٌد جدا   21217 عبدعبد الستار منصور  8
 االول جٌد جدا   282،68 ذكرى عطا ابراهٌم 1
 االول جٌد جدا   212188 انتصار مهدي حمد 4
 االول جٌد 6،27 ضمٌاء عبد مهدي صالح 8
 االول جٌد 67268 نبٌل جعفر صادق 7
 االول جٌد 662142 جابر عودة كاظم 6
 االول جٌد ،68218 بشار ٌونس علً 2
 االول جٌد 612818 محاسن ابراهٌم علوان ،
 االول متوسط 722477 لمى عبد الجلٌل عمران 16
 االول متوسط 762114 براء مضر حسن 11
 االول متوسط 772824 مٌناء صباح جار هللا 18
 االول متوسط 7828،8 شاكر عطٌة عرموط 11
 االول متوسط 742428 فضٌلة شكر محمود 14
 االول متوسط 712،66 طالب حمادي اشواق 18
 االول متوسط 712488 فادٌة عماد ناجً 17
 االول متوسط ،71268 اثٌر شاكر محمد 16
 االول متوسط 78282 رنا كاظم جواد 12
 االول متوسط 762،77 علً قاسم محمد ،1
 االول متوسط 762841 محمد خلٌفة عبد الوهاب 86
 االول مقبول 822428 جبارةعبد الوهاب عبد الرزاق  81
 االول مقبول 82271 سناء كاظم حسٌن 88
 االول مقبول 882867 فرحان انزاد رحمأ 81

 

 

 

 

 

 

 



 0223-0220اسماء الطلبة المتخرجين للعام الدراسي 

 الثانيقسم علوم الحياة الدور  / الدراسة المسائية

 0223/  82/  00( في 8131االمر الجامعي المرقم )

 الــدور   التقـــــدير المعــــدل اســــم الطالب ت
 الثـانً متوسط 78268 باسم محمد حسٌن 1

 الثـانً متوسط 7427 مٌادة احمد جواد كاظم 8

 الثـانً متوسط 74218 احمد عثمان حبٌب 1
 الثـانً متوسط 7126 محمد عبد قدوري 4
 الثـانً متوسط 71248 ٌحٌى عادل عبدوش 8
 الثـانً متوسط 78278 فرحان حمٌدعمار  7
 الثـانً متوسط 78278 كنعان محمد رضا 6
 الثـانً متوسط 862272 عبد الخالق علً احمد 2
 الثـانً مقبول 7127 دورٌس طاهر حسن ،
 الثـانً مقبول 882788 علً احمد جعفر 16
 الثـانً مقبول 8،218 شهاب احمد محمود 11
 الثـانً مقبول 8227 االء وٌس حسونً 18

 

 


