
2006/2005                                                                                      اسماء الطلبة الخريجين للعام الدراسي 

الدورالقسمالمعدلاالسمت

1. علوم الحياة82.04شيماء محمد جاسم       

االول

2. علوم الحياة81.6زينب عامر حاتم       

االول

3. علوم الحياة78.8اسراء حسام محمد       

االول

4. علوم الحياة76.68هيفاء خليل اسماعيل       

االول

5. علوم الحياة76.24خلود عبد الخالق بادي       

االول

6. علوم الحياة76.12رغد خليل ابراهيم       

االول

7. علوم الحياة75.9سنا محمد احمد       

االول

8. علوم الحياة75.51نورس عبد الحسين سلمان       

االول

9. علوم الحياة75.21فاطمة احمد عبد الجبار       

االول

10. االولعلوم الحياة75.04ازهار خالد مولود  

11. االولعلوم الحياة75كوثر عبد هللا حسين  

12. االولعلوم الحياة74.51محمد رحيم كريم  

13. االولعلوم الحياة73.22انتظار جاسم محمد  

14. االولعلوم الحياة71.81رنا قيس مزهر  

15. االولعلوم الحياة71.64ايام عبد الرسول جاسم  

16. االولعلوم الحياة71.43رنا ناجي خلف  

17. االولعلوم الحياة71.19رنا احمد عبد اللطيف  

18. االولعلوم الحياة71.08زينة فاروق ناجي  

19. االولعلوم الحياة71.05رشا عبد الحمزة هاشم  

20. االولعلوم الحياة70.98ايمان سلوم شكير  

21. االولعلوم الحياة70.91ياسمين عباس كريم  

22. االولعلوم الحياة70.76هند محمد جاسم  

23. االولعلوم الحياة70.04نهى حميد رحيم  

24. االولعلوم الحياة69.14غادة صخى رزوقي  

25. االولعلوم الحياة67.92رشا عبد الباقي هوبي  

26. االولعلوم الحياة66.08بناز عباس عبد القادر  

27. االولعلوم الحياة65.09ميسم عباس فاضل  

28. االولعلوم الحياة64.9سروه سردار رؤوف  

29. االولعلوم الحياة64.11ريمان طارق عبد اللطيف  

30. االولعلوم الحياة63.6هبة نافع خزعل  

31. االولعلوم الحياة62.92نعم اياد عبد الحميد  

32. االولعلوم الحياة62.62عبير عائد عبد االمير  

33. االولعلوم الحياة62.46سارة حسن سبوس  

34. االولعلوم الحياة62.03هند فيصل حسين  

35. الثانيعلوم الحياة61.053رشا عصام علي  

36. االولعلوم الحياة60.97جميلة محمد داود  



37. االولعلوم الحياة60.51شيماء شاكر سبع  

38. االولعلوم الحياة59.63رشا عدنان هزاع  

39. االولعلوم الحياة58.36صبا مجبل يونس  

2019/7/25 في 443 وحسب االمر االداري 2006-2005المدمج للعام الدراسي 

الدورالقسمالمعدلاالسمت
االولالرياضيات80.46هدى عامر عبد االمير1

االولالرياضيات76.1مها عيسى اسماعيل2

االولالرياضيات76.1اسيه علي محمد3

االولالرياضيات75.02شروق حسن علي4

االولالرياضيات72.32انتصار اسماعيل خليل5

االولالرياضيات71.99سيناء جبار خميس6

االولالرياضيات66.7ايمان عباس علي7

االولالرياضيات66.15ايالف مجيد نصيف8

االولالرياضيات64.61آالء صباح حمد9

االولالرياضيات62.78فراس فائق عدنان10

االولالرياضيات62.56نور خليل إبراهيم11

االولالرياضيات62.02ندى عبد الكريم  عبد12

االولالرياضيات61.8عفراء إبراهيم فرحان13

االولالرياضيات61.07سارة باسم محمد14

االولالرياضيات60.55االء سامي وفيق15

االولالرياضيات59.92ليفيار جمال محمد16

االولالرياضيات59.63شيماء جمعة صالح17

االولالرياضيات59.18اكتفاء محمد عبد18

االولالرياضيات58.8عمر صباح صبري19

الثانيالرياضيات57.6اسامة ظاهد حسين27

االولالرياضيات56.85خمائل قدوري عباس20

االولالرياضيات56.83بيداء ماجد كريم21

االولالرياضيات56.26منى بركات عباس22

االولالرياضيات55.91فاتن فائق هاشم23

االولالرياضيات55.59بيداء حسين علي24

االولالرياضيات55.4سجى محسد عبد الستار25

االولالرياضيات55.06وهران عدنان نوروز26

الثانيالرياضيات54.95وميض كاظم محمد28

الثانيالرياضيات53.42ايسر خالص محمد29

الثانيالرياضيات52.22ميثم خميس حمدان30

2019/7/25 في 443 وحسب االمر االداري 2006-2005المدمج للعام الدراسي 

الدورالقسمالمعدلاالسمت
االولعلوم الحاسبات76.82رجاء احمد علي1

االولعلوم الحاسبات76.329وسن احمد علي2

االولعلوم الحاسبات75.269رشا باسم عيسى3



االولعلوم الحاسبات74.396ايناس رعد شهاب4

االولعلوم الحاسبات72.978وسن رحيم كريم5

االولعلوم الحاسبات72.81جوليت كاظم داود6

االولعلوم الحاسبات72.384اطياف اسماعيل كريم7

االولعلوم الحاسبات71.586افراح طه اسماعيل8

االولعلوم الحاسبات69.216نهاد مقداد عبد الوهاب9

االولعلوم الحاسبات68.427علي عبد الرحمن محمود10

االولعلوم الحاسبات67.689رنا جاسم محمد11

االولعلوم الحاسبات67.654معاد عيسى جعفر12

االولعلوم الحاسبات67.471زهراء محمد عبد الرضى13

االولعلوم الحاسبات67.21زهراء جعفر روكان14

االولعلوم الحاسبات66.485رشا ابراهيم احمد15

االولعلوم الحاسبات65.851عذراء نجم احمد16

االولعلوم الحاسبات65.636هبة عماد فاضل17

االولعلوم الحاسبات65.578زينب اسعد علوان18

االولعلوم الحاسبات65.359ايمان جالل خليفة19

االولعلوم الحاسبات65.356رشا عباس فليح20

االولعلوم الحاسبات65.081شيماء طه احمد21

االولعلوم الحاسبات65.033هدى عدنان عطية22

االولعلوم الحاسبات64.354ايمان صبحي طالب23

االولعلوم الحاسبات64.258نور صباح داود24

االولعلوم الحاسبات64.201االء محمد عبد هللا25

االولعلوم الحاسبات64.131نغم محمد عبد26

االولعلوم الحاسبات63.851نورس نور الدين مصطاف27

االولعلوم الحاسبات63.612شيماء مرعي جار هللا28

االولعلوم الحاسبات63.383انعام رباح محمد29

االولعلوم الحاسبات63.332ضمياء كريم علي30

االولعلوم الحاسبات63.262انفال طالب ابراهيم31

االولعلوم الحاسبات62.709انعام عبد الغني شياع32

االولعلوم الحاسبات62.27شيماء عبد الحافظ كرجي33

االولعلوم الحاسبات62.228سازان كمال محمد34

االولعلوم الحاسبات61.582وديان سلمان عبد المهدي35

االولعلوم الحاسبات61.413همام خالد ياسين36

الثانيعلوم الحاسبات60.69ازهار سلمان موسى37

االولعلوم الحاسبات60.661ميسم محمد علي عبود38

االولعلوم الحاسبات60.618احمد عبد الرحمن محمود39

االولعلوم الحاسبات60.426عذراء عبد العزيز عبد الغفور40

االولعلوم الحاسبات60.115نسرين محمد عزيز41

االولعلوم الحاسبات59.941رواء سمير داود42

االولعلوم الحاسبات59.767حربي محمود عباس43

االولعلوم الحاسبات59.722سيناء باشا عبد علي44

االولعلوم الحاسبات58.417رؤى عاصم اسماعيل45

االولعلوم الحاسبات58.211زينب عبد العزيز شعبان46

االولعلوم الحاسبات58.047رفاه سعد جمعة47

االولعلوم الحاسبات56.544سهى علي سلمان48

الثانيعلوم الحاسبات56.54احمد علي احمد49



الثانيعلوم الحاسبات55.97وسام صالح جبار50

االولعلوم الحاسبات55.926سامر ثابت حسين51

االولعلوم الحاسبات55.75اسيل صالح حسن52

الثانيعلوم الحاسبات55.44سهير ابراهيم احمد53

االولعلوم الحاسبات55.058اسراء فرمان سلمان54

االولعلوم الحاسبات54.74جاسم محيسن جاسم55

الثانيعلوم الحاسبات54.73عال حسين عالوي56

الثانيعلوم الحاسبات53.8همام حمدي رضا57

الثانيعلوم الحاسبات53.39عمار عادل اسماعيل58

الثانيعلوم الحاسبات51.91ضفاف موزر عبد الرحيم59

الثانيعلوم الحاسبات51.22محمد اسماعيل محمد60

2019/7/25 في 443 وحسب االمر االداري 2006-2005المدمج للعام الدراسي 
الدورالقسمالمعدلاالسمت

االولعلوم الكيمياء86.87وفاء شمخي جبر1

االولعلوم الكيمياء80.64وجدان عامر ابراهيم2

االولعلوم الكيمياء80.49رونق بهمان جمعة3

االولعلوم الكيمياء78.73هدى رحمان صالح4

االولعلوم الكيمياء78.44ايمان خليل ابراهيم5

االولعلوم الكيمياء76.4زينب حاتم ديوان6

االولعلوم الكيمياء76.08ايالف عبد الوهاب شهاب7

االولعلوم الكيمياء74.52فضاء فايق مصطفى8

االولعلوم الكيمياء73.61روى زبيد خلف9

االولعلوم الكيمياء73.25رنا علي سلمان10

االولعلوم الكيمياء73.17اسيل فايق غيدان11

االولعلوم الكيمياء72.9شفاء احمد خليل12

االولعلوم الكيمياء72.83غيداء شاكر مسلم13

االولعلوم الكيمياء72.33سها اصعب مجيد14

االولعلوم الكيمياء71.38شيماء شاكر محمود15

االولعلوم الكيمياء70.71حيدر حافظ احمد16

االولعلوم الكيمياء69.25زينب هاشم حمادي17

االولعلوم الكيمياء68.25هند عبد الجبار عبد الستار18

االولعلوم الكيمياء67.88باسمة محمد عبد19

االولعلوم الكيمياء67.12نهاد خليل ابراهيم20

الثانيعلوم الكيمياء65.27نور فؤاد احمد21

الثانيعلوم الكيمياء64.17نبراس صالح ابراهيم22

االولعلوم الكيمياء63.98علياء شهاب احمد23

االولعلوم الكيمياء63.44روى كريم عزيمة24

االولعلوم الكيمياء63.44مازن يونس خليل25

االولعلوم الكيمياء63.23رنا صباح عبدال26

االولعلوم الكيمياء62.54رشا حربي جاسم27

االولعلوم الكيمياء62.45عال عادل نصيف28

الثانيعلوم الكيمياء62.2محاسن علي مهدي29



الثانيعلوم الكيمياء62.14رحاب ياسين كريم30

االولعلوم الكيمياء61.53فرح عبد هللا كاظم31

االولعلوم الكيمياء61.47رحاب علي لطيف32

الثانيعلوم الكيمياء61.33محمد وليد سلمان33

الثانيعلوم الكيمياء61عصام خليل محمد34

االولعلوم الكيمياء60.85محمد علي حسين35

االولعلوم الكيمياء60.38نور شاكر مجيد36

االولعلوم الكيمياء59.06بشرى جسام حمود37

الثانيعلوم الكيمياء57.98رؤى يوسف احمد38

الثانيعلوم الكيمياء56.95ناطق احمد عباس39

الثانيعلوم الكيمياء55.21محمد كمر مبارك40

الثانيعلوم الكيمياء55.07زينب صالح شبيب41

الثانيعلوم الكيمياء54.31نور حكمت صبري42

الثانيعلوم الكيمياء53.37رويدة عبد االمير احمد43

2019/7/25 في 443 وحسب االمر االداري 2006-2005المدمج للعام الدراسي 
الدورالقسمالمعدلاالسمت

االولعلوم الفيزياء87.67اريج عبد الجليل حسن1

االولعلوم الفيزياء82.37نهى محمد مظلوم2

االولعلوم الفيزياء81.78سلوى هاشم مهدي3

االولعلوم الفيزياء79.88يسرى علي حسين4

االولعلوم الفيزياء79.75عمر احمد حسين5

االولعلوم الفيزياء79.44حسن عباس جاسم6

االولعلوم الفيزياء78.01نغم جمال هادي7

االولعلوم الفيزياء77.79لقاء محمود شكور8

االولعلوم الفيزياء74.93نبيل خليل حسين9

االولعلوم الفيزياء74.34رؤى فايق مصطفى10

االولعلوم الفيزياء73.77سلوى حسن علي11

االولعلوم الفيزياء73.46بيمان محمد مجيد12

االولعلوم الفيزياء73.39سرى عامر صبري13

االولعلوم الفيزياء72.13ذكرى محمد هادي14

االولعلوم الفيزياء71.86عمر عبد الوهاب احمد15

االولعلوم الفيزياء71.55امال احمد حنون16

االولعلوم الفيزياء69.98ايمان هادي مهدي17

االولعلوم الفيزياء69.37حقي اسماعيل عبد18

االولعلوم الفيزياء69.07ناهدة حميد عثمان19

االولعلوم الفيزياء67.92االء متعب سلمان20

االولعلوم الفيزياء66.57رؤى هاشم جاسم21

االولعلوم الفيزياء66.42لمعان خليل ابراهيم22

االولعلوم الفيزياء65.7عبير فائق طه23

االولعلوم الفيزياء64.25هديل رياض حسن24

االولعلوم الفيزياء63.66هديل خليفة عبجل25



االولعلوم الفيزياء63.44نبراس عبد الرحمن يعقوب26

االولعلوم الفيزياء63.36ايمان خليل عبد27

االولعلوم الفيزياء62.77سرى طارق حسين28

االولعلوم الفيزياء62.62حافظ جاسم محمد29

االولعلوم الفيزياء62.12نبراس علوان ثامر30

االولعلوم الفيزياء61.6فاتن ابراهيم جهاد31

االولعلوم الفيزياء61.33نور الدين سامي دلي32

االولعلوم الفيزياء61.13سماهر مسعود سعيد33

االولعلوم الفيزياء56.72شاد حسين نصر هللا34

االولعلوم الفيزياء56.41عبد الستار عبد الجبار ابراهيم35


