
2008/2007للعام الدراسي  (الدور األول)أسماء الطلبة الخريجين 

28/9/2008 في 9744حسب االمر الجامعي 
القسمالدورالمعدل العاماالسمت

1         
علوم الحاسباتاألول78.652شيماء فهد راشد

2         
علوم الحاسباتاألول77.642ريام إسماعيل إبراهيم

3         
علوم الحاسباتاألول69.927اسراء كريم حمد

4         
علوم الحاسباتاألول69.379سهى قحطان حسين

5         
علوم الحاسباتاألول68.003أماني يونس إسماعيل

6         
علوم الحاسباتاألول64.914نسرين حميد عطية

7         
علوم الحاسباتاألول64.384شيماء صفاء احمد

8         
علوم الحاسباتاألول64.032عبير علي محمد

9         
علوم الحاسباتاألول63.552مينا محمد عبود

علوم الحاسباتاألول63.155اسراء علي محمد     10

علوم الحاسباتاألول62.459اشرف طارق عبد اللطيف     11

علوم الحاسباتاألول61.946زينب زهير علي     12

علوم الحاسباتاألول61.813حسين رفعت احمد     13

علوم الحاسباتاألول60.799سماح جليل سبع     14

علوم الحاسباتاألول60.71وفاء ثاني حسين     15

علوم الحاسباتاألول60.226أسراء جالل خليفة     16

علوم الحاسباتاألول59.176محمد فاضل محمد     17

علوم الحاسباتاألول55.894ياسر علي مطني     18

علوم الحاسباتاألول54.375مروة ناجح عواد     19

علوم الحاسباتاألول53.846إياس محمد عبد     20

علوم الحاسباتاألول52.61عمر عامر محمد     21



علوم الحياةاألول85.695هديل مظهر عريبي         1

علوم الحياة األول79.602مريم احمد حميد         2

علوم الحياةاألول78.085براق احمد سبتي         3

علوم الحياةاألول77.02محمد مهدي عبد المحسن         4

علوم الحياةاألول76.94صفاء احمد سبتي         5

علوم الحياةاألول76.706بسمة اكرم كريم         6

علوم الحياةاألول76.564شهد خليل ابراهيم         7

علوم الحياةاالول74.993منتهى احمد عبد الكريم         8

علوم الحياةاالول74.647رؤى رشيد عباس         9

علوم الحياةاالول74.521نور رباح راضي     10

علوم الحياةاالول74,099سناء حوم سلمان     11

علوم الحياةاالول74.043سناء كريم نعمان     12

علوم الحياةاالول72.993ايمان محمد رشيد     13

علوم الحياةاالول72.656علي اكرم قدوري     14

علوم الحياةاالول72.295عهود يحيى حمودي     15

علوم الحياةاالول71.922سارة روكان حسين     16

علوم الحياةاالول71.322نور جميل عبد هللا     17

علوم الحياةاالول70.928مروة طارق عبد     18

علوم الحياةاالول68.969عماد سمير شهاب     19

علوم الحياةاالول68.757ايناس محمود يونس     20

علوم الحياةاالول68.157ميسم هيالن كريم     21

علوم الحياةاالول67.654حسن مهدي حسن  22

علوم الحياةاالول67.356نغم عبد الرحمن ابراهيم  23

علوم الحياةاالول64.578رغد حسن حمودي  24

علوم الحياةاالول64.086حنان عبد الكريم عزيز  25

علوم الحياةاالول63.353رشا محمد محمود  26

28/9/2008 في 9744علوم الحياة دور اول وحسب االمر الجامعي 



علوم الحياةاالول63.16دينا عبد الرزاق عبد هللا  27

علوم الحياةاألول61.967سناء نصر علوان  28

علوم الحياةاألول60.934هدى عبد الجبار محمد  29

1         
77.33زمن فاضل كاظم

الرياضياتاألول

الرياضياتاألول76.18جنان حميد صناع         2

الرياضياتاألول71.57ليث حسين علوان         3

الرياضياتاألول64.54حنان داود سلمان         4

الرياضياتاألول63.45حنان فؤاد خيري         5

الرياضياتاألول61.12كرامة عبد الحافظ حسين         6

الرياضياتاألول61.06احمد جاسم محمد         7

الرياضياتاألول60.283فوز قاصد مهدي         8

الرياضياتاألول59.98نور حامد حبيب         9

الرياضياتاألول59.65نور صبحي عزيز     10

الرياضياتاألول58.81أمال فاضل حسين     11

الرياضياتاألول58.25نور فؤاد فريد     12

الرياضياتاألول57.42لمى عبد الكريم إسماعيل     13

الرياضياتاألول54.19حليم سعد نصيف     14

الرياضياتاألول53.29رباب غائب صبري     15

1         
82.98ليث حسين علي

علوم الفيزياءاألول

2         
80.93وسن محمد خليل

علوم الفيزياءاألول

3         
79.92صابرين عبد الكريم حميد

علوم الفيزياءاألول

28/9/2008 في 9744علوم الرياضيات دور اول وحسب االمر الجامعي 

28/9/2008في 9744علوم الفيزياء دور اول وحسيب االمر الجامعي 



4         
76.52أسراء عباس علي

علوم الفيزياءاألول

5         
74.35خالد رشيد حبيب

علوم الفيزياءاألول

6         
73.44دعاء طالل ناجي

علوم الفيزياءاألول

7         
73.22أريج صالح مصطفى

علوم الفيزياءاألول

8         
71.62علي عماد حسين

علوم الفيزياءاألول

9         
68.6حسن إبراهيم كاظم

علوم الفيزياءاألول

علوم الفيزياءاألول67.97لؤي علي عبود     10

علوم الفيزياءاألول67.67شيماء هاشم محمد     11

علوم الفيزياءاألول67.66براء يونس مسلم     12

علوم الفيزياءاألول67.15رافد عبد اللطيف معين     13

علوم الفيزياءاألول65.79ماري فاضل علي     14

15     
64.26عبد المؤمن صالح الدين فليح

علوم الفيزياءاألول

علوم الفيزياءاألول63.03جاسم محمد علوان  16

علوم الفيزياءاألول59.78وليد ظاهر جرمط  17

علوم الفيزياءاألول57.34عبد الباسط عبد هللا عواد  18

1         
81.37فيحاء فاضل هادي

علوم الكيمياءاألول

2         
80.42براء حسن لطيف

علوم الكيمياءاألول

3         
73.15هناء سعدون علي

علوم الكيمياءاألول

4         
71.74زينب مهدي صالح

علوم الكيمياءاألول

5         
69.77عامر عبد هللا محمد

علوم الكيمياءاألول

6         
69.75لينا إسماعيل زكريا

علوم الكيمياءاألول

28/9/2008 في 9744علوم الكيمياء دور اول وحسب االمر الجامعي 



7         
68.5نهلة عطية خلف

علوم الكيمياءاألول

8         
68.26هند عبد الوهاب عبد اللطيف

علوم الكيمياءاألول

9         
68.08قبس كريم شالل

علوم الكيمياءاألول

علوم الكيمياءاألول67.46بسمة علي حازم     10

علوم الكيمياءاألول67.29محمد خير هللا احمد     11

علوم الكيمياءاألول66.02سناء عناد كاظم     12

علوم الكيمياءاألول65.32عقيل سالم حمود     13

علوم الكيمياءاألول63.58وجدان عبد زيدان     14

علوم الكيمياءاألول63.11إيالف حسين علي     15

علوم الكيمياءاألول62.95آالء صباح قدوري16

علوم الكيمياءاألول62.73سعد غيدان شدهان    17

علوم الكيمياءاألول62.42زهراء عامر سعد  18

علوم الكيمياءاألول61.41سهى احمد جاسم  19

        

       

      

القسمالدورالمعدل العاماالسم   

علوم الحاسباتالثاني62.581أسيل عدنان خليفة         1

علوم الحاسباتالثاني62.184لبنى أكرم ناجي         2

علوم الحاسباتالثاني62.111سوزان نعمان رشيد         3

علوم الحاسباتالثاني59.425سرى كريم احمد         4

علوم الحاسباتالثاني59.262رؤى فالح مهدي         5

علوم الحاسباتالثاني59.105إستبرق حسن علي         6

علوم الحاسباتالثاني58.949ابتسام سليم حسين         7

علوم الحاسباتالثاني58.237نادية فيض هللا سلطان         8

علوم الحاسباتالثاني57.627رشا محمد توفيق         9

علوم الحاسباتالثاني57.513رفاه جاسم محمد     10

علوم الحاسباتالثاني57.043شذى صبحي خميس  11

علوم الحاسباتالثاني56.987حسن موسى جوامير     12

ي يوحسب االمر الجامعي 
ي الدور الثان  ي 5077خريج 

 
5/5/2009 ف



علوم الحاسباتالثاني56.837ابتهال كريم عباس     13

علوم الحاسباتالثاني56.619عذراء ثاير عبد العزيز     14

علوم الحاسباتالثاني56.562راوية يوسف نعمان     15

علوم الحاسباتالثاني56.285إيمان خليل عبد     16

علوم الحاسباتالثاني56.127هبة مقداد محمد     17

علوم الحاسباتالثاني56.04مرتضى فاروق محمود     18

علوم الحاسباتالثاني55.105احمد مخبير مصطفى     19

علوم الحاسباتالثاني54.552منار شاكر علوان     20

علوم الحاسباتالثاني54.465نبراس فكرت صالح     21

علوم الحاسباتالثاني54.077بالل حسن صاحب     22

علوم الحاسباتالثاني53.305أسراء عباس فاضل     23

علوم الحياةالثاني75.53هند موحان عبد الهادي         1

علوم الحياةالثاني73.09غفران مدحت بالل سعيد         2

علوم الحياةالثاني72.826نورة احمد سمين         3

علوم الحياةالثاني72.014نصير حافظ ابراهيم         4

علوم الحياةالثاني69.979صفا ناظم حسن عبد هللا         5

علوم الحياةالثاني68.874آالء عباس عبد الوهاب مسعود         6

علوم الحياةالثاني67.586براء عادل نصيف         7

علوم الحياةالثاني67.08باسمة داود احمد مغامس         8

علوم الحياةالثاني66.194ميس هاشم علي حسن         9

علوم الحياةالثاني64.791نور لطيف خلف كجان     10

علوم الحياةالثاني64.304بسمة طالب عبد الكريم  11

علوم الحياةالثاني62.661سناء مزهر محمود خلف     12

علوم الحياة دور ثاني



علوم الحياةالثاني62.465سماح رفعت شوكت شكور     13

علوم الحياةالثاني60.47إسراء يحيى خالد عبد المجيد     14

علوم الحياةالثاني60.343زهرة نافع شكر مصطفى     15

علوم الحياةالثاني60.107نادية المع حميد جاسم     16

علوم الحياةالثاني59.224زينب علي كريم     17

علوم الحياةالثاني59.075زينب عوف عبد الرحمن     18

علوم الحياةالثاني58.73ضرغام فائق توفيق عبد     19

علوم الحياةالثاني58.72ايناس محمد راضي نايف     20

علوم الحياةالثاني57.989قاسم راشد إسماعيل خميس     21

علوم الحياةالثاني57.279زهرة حسن علي صالح     22

علوم الحياةالثاني56.854أنمار احمد حسين فرحان     23

علوم الحياةالثاني56.651زينب عباس حسين  24

علوم الحياةالثاني56.185سيف إبراهيم مهدي حسين  25

علوم الحياةالثاني56.026اسامة فؤاد رؤوف  26

علوم الحياةالثاني55.604هشام عبد الكريم عباس حسن  27

علوم الحياةالثاني55.165محمود حسين عبد هللا محمد  28

علوم الحياةالثاني53.65حسين علي كريم  29

علوم الحياةالثاني52.915اوس محمد احمد جاسم  30

علوم الحياةالثاني52.837همام سالم محمود صالح  31

الرياضياتالثاني60.277نجم عبد هللا حسين         1

الرياضياتالثاني58.671جيهان عبد الكريم عبعوب         2

الرياضياتالثاني58.537أسيل كريم عبد الستار         3

الرياضياتالثاني54.622فادية علي جواد         4

الرياضياتالثاني54.401عماد خليفة سلمان         5

الرياضياتالثاني54.351عمار ثاير عباس         6

الرياضيات دور الثاني



الرياضياتالثاني53.336احمد رفعت رشيد         7

الرياضياتالثاني52.94فاتن سمير قاسم         8

علوم الفيزياءالثاني64.57دريد عدنان صالح         1

علوم الفيزياءالثاني63.48سرى يوسف احمد         2

علوم الفيزياءالثاني62.9خالد مجيد محمود         3

علوم الفيزياءالثاني62.68هبة إبراهيم جاسم         4

علوم الفيزياءالثاني62.35مروة إسماعيل كريم         5

علوم الفيزياءالثاني60.6حوراء اسعد عباس         6

علوم الفيزياءالثاني59.64مروة عالء خضر         7

علوم الفيزياءالثاني59.2أسماء احمد حقي         8

علوم الفيزياءالثاني59.11إسراء سلمان فرمان  9

علوم الفيزياءالثاني56.8سعد خزعل مجيد  10

علوم الفيزياءالثاني56.46نور وسام حبيب  11

علوم الفيزياءالثاني55.47نصر حسين إبراهيم  12

علوم الفيزياءالثاني54.85نصير علي منصور  13

علوم الكيمياءالثاني78.22حسين جاسم عبود         1

علوم الكيمياءالثاني65.84رشا جمال جداع         2

علوم الكيمياءالثاني64.06وسن سمير سعيد         3

علوم الكيمياءالثاني62.78بدور ابراهيم علوان         4

علوم الكيمياءالثاني62.78فائز طه يوسف         5

الفيزياء الدور الثاني

الكيمياء دور ثاني



علوم الكيمياءالثاني62.18ضفاف طه عويد         6

علوم الكيمياءالثاني61.01هند محمود جميل         7

علوم الكيمياءالثاني60.88مسار فائز مانع         8

علوم الكيمياءالثاني60.62رواء محمد علي  9

علوم الكيمياءالثاني60شنه قيس مرزا  10

علوم الكيمياءالثاني59بارق حميد ابراهيم  11

علوم الكيمياءالثاني57.71سعيد هيالن سعيد  12

علوم الكيمياءالثاني57.07هند احمد محمود  13

علوم الكيمياءالثاني56.95والء محمد فاضل  14

علوم الكيمياءالثاني56.42سارة خالص عدنان  15

علوم الكيمياءالثاني56.21هالة صالح احمد  16

علوم الكيمياءالثاني55.9مهند عبد اللطيف جابر  17

علوم الكيمياءالثاني55.54زبيدة سمير زيدان  18

علوم الكيمياءالثاني55.51هاني جليل جاسم  19

علوم الكيمياءالثاني54.13سيف سعد حميد  20

علوم الكيمياءالثاني53.23رنا سامي حميد  21

علوم الكيمياءالثاني53,18مثنى راضي كرمش  22

ن دفعة        ا 2008-2007عداد خريجي 

يالدور االولالقسم ت
ن
المجموع الدورينالدور الثان

293160علوم الحياة1

192241علوم الكيمياء2

15823علوم الرياضيات3

ياء4 ن 181331علوم الفي 

212344علوم الحاسوب5

10297199المجموع الكلي *


