
ي قسم علوم البحار الطبيعية للعام  النهائيةالمعدالت   2021-2020لخرج 

اكمي  الرباعي االسم  ت  % 100 المعدل التر

 88.619 شهيب كيطان عايش آية 1

 87.440 صكبان حامد ساجد خديجة 2

 85.456 عودة حسن جودة حسن 3

 83.636 محمد جاسم سالم بني    4

 82.943 جاسم الزهرة عبد هشام زينب 5

 81.549 ناهي  زاهد ناهي  زينب 6

 81.472 حسي    علي  صادق ضىح 7

 81.307 مزعل ةعبد الزهر  الدين عالء آيات 8

 80.717 عبد الرزاق صابر  حسن قعبد الرزا 9

 80.673 مدلول الدايم عبد شاكر عادل 10

 80.323 محمد خضت   حبيب زينب 11

 79.969 جحيف نارص سعد غدير 12

 79.831 جاسم األمام عبد عامر رفل 13

 78.992 محسن خشان محمد علي  14

 78.940 عثمان الرزاق عبد سليمان آيات 15

 78.891 علي  فريد مازن زينب 16

 78.771 حسن جلوب الستار عبد زينب 17

 78.512 يعقوب معبد السال توفيق مآب 18

 77.828 حسي    محمد فيصل أمجد هللا هبة 19

 77.188 حساب شامخ عبدالرضا مالك 20

 76.977 بطي  بدر منور دعاء 21

 76.867 عذير حمادي كريم عباس 22

 76.851 غليطه حليم عبد علي  عبد كرار  23

 76.659 محسن لفتة حسي    جمانة 24

 76.525 لرزاق عبدا طالب مشتاق محمد 25

 76.279 محسن محمد جاسم زهراء 26

 76.250 حزيم عبدالحليم وداد أحمد 27

 75.957 حميدان جاسم الكريم عبد الهنوف 28

ة 29  75.782 مفير   صالح مهدي منت 

 75.595 عباوي الواحد عبد بدر أيمان 30

 75.501 عبد مهدي وادي حيدر 31

 75.478 محسن طاهر  كرم األمت   عبد 32

ي  عبد صالح حسن 33  75.157 صالح النب 

 75.058 علي  عباس علي  فاطمة 34

 75.030 هبسي  جميل محمد مريم 35

 74.784 عبد الرضا حسي   سعد ستار  36

 74.357 مست   عجمي  حسي    مصطف   37

 74.318 عواجه كاظم فارس محمد 38

ي  رعد عالء 39
 74.216 موىس ثان 

 74.210 حيدر عادل شلش غلوم 40

 74.193 عبدالحسي    حنون أحمد زيد 41

 74.121 خلف صابر قاسم حسي    42



 73.919 موزان علي  حسي    زينب 43

ي  سعد عون 44
 73.918 صاجي  شمىح 

 73.792 أبراهيم هللا عبد حسن مهدي 45

 73.531 يارس خضت   ياس زهراء 46

 73.498 مسلم الحسي    عبد عبدالزهرة علي  47

 73.444 فرحان رشيد عبدالكاظم محمد 48

 73.436 علي  ستار حسن عطاء 49

 73.191 حنون عبدالكاظم حارث نبأ 50

 72.757 نارص عبود ضياء رضا علي  51

 72.549 عباس ايالف حيدر فاضل 52

 72.408 احمد جبار نارص ذجر 53

 72.360 جودةاحمد سالم مجبل  54

 72.129 مبارك كاظم أحسان فاطمة 55

 71.986 جابر محسن عادل نواف 56

 71.639 عواد جلود عباس عهود 57

 71.606 خضت   جبار حسن مصطف   58

 71.586 ياسي   سعدي جواد كاظم 59

 71.581 هضم سعيد قاسم عقيل 60

 71.550 بدر عجرش عبدالرحمن نور 61

 71.527 مجيد علي عباس فاضل 62

 71.143 عبد الصاحب امجد محمد مختار  63

 71.079 مطت   جاسم رضا أمجد 64

 69.199 صت   جت   فاضل نور 65

 67.748 عبد عباس حلمي  حيدر 66

 علي  67
 59.863 زين العابدين علي حسي  

   
 

 

 

 د. عبد الحسي   حاتم غازي  ا. 

 رئيس قسم علوم البحار الطبيعية


