
ي قسم علوم الحاسوب للعام  ي 446  وحسب االمر االداري 2009-2008خريج 
 
2019/7/25  ف

ت
القسمالدورالمعدلالطالب اسم

1  ,
الحاسبات علوماألول69,148جاسم صبري عماد صفا

2  ,
الحاسبات علوماألول67,632محمود الحسن عبد فالح نورس

3  ,
الحاسبات علوماألول67,326جعفر محمد شاكر زينب

4  ,
الحاسبات علوماألول66,307عبد اديب رياض عفاف

5  ,
الحاسبات علوماألول66,164حسين علوان هللا عبد محمد

6  ,
الحاسبات علوماألول66,1عبد حسن غضنفر رغدة

7  ,
الحاسبات علوماألول65,869موسى محمود فاضل وفاء

8  ,
الحاسبات علوماألول65,565محمود شاكر جاسم مال زكية

9  ,
الحاسبات علوماألول65,386ياسين طه حسين مصطفى

10 ,

الحاسبات علوماألول65,22كاظم عبد غضبان ياسمين 

11 ,

الحاسبات علوماألول64,239خميس سهيل خميس وفاء 

12 ,

الحاسبات علوماألول62,639حسين عباس صالح نصير 

13 ,

علوم الحاسباتالثاني62,6نورة ثعبان محمد حسن 

14 ,

الحاسبات علوماألول62,173خميس عكاوي محمود مصطفى 

15 ,

علوم الحاسباتالثاني62,158سارة ياسين طه دانوك 

16 ,

علوم الحاسباتالثاني62,115هدى خضير عباس علوان 

17 ,

الحاسبات علوماألول61,018كاظم صالح سعد مريم 

18 ,

الحاسبات علوماألول60,835كاظم نصرت نصير زينب 

19 ,

الحاسبات علوماألول60,731محمود رشيد جمال عبير 

20 ,

الحاسبات علوماألول60,584صالح كاظم اللطيف عبد جالل 

21 ,

الحاسبات علوماألول60,565حمود سلمان حسين حيدر 



22 ,

علوم الحاسباتالثاني60,301زينب سامي عباس  خضير 

23 ,

علوم الحاسباتالثاني60,202ماهر خالد شكر محمود 

24 ,

الحاسبات علوماألول60,195سعيد صباح حسن عمر 

25 ,

علوم الحاسباتالثاني60,093مروج محمد عبود حمودي 

26 ,

الحاسبات علوماألول59,77لطيف سلمان محمد عبير 

27 ,

علوم الحاسباتالثاني59,75قاسم احمد وهيب حميدي 

28 ,

علوم الحاسباتالثاني59,698تماضر نبهان عداي عيدان 

29 ,

علوم الحاسباتالثاني59,594مروة طارق مجيد خليل 

30 ,

علوم الحاسباتالثاني59,546مروة خالد نعمة محمود 

31 ,

الحاسبات علوماألول59,289اسماعيل يوسف ثائر رغد 

32 ,

الحاسبات علوماألول59,238ستارنصيف رامز زينب 

33 ,

الحاسبات علوماألول59,162محمد مهدي علي مروة 

34 ,

الحاسبات علوماألول58,865محمد حسين رشيد رحاب 

35 ,

علوم الحاسباتالثاني58,795انهار عدنان مهدي صالح 

36 ,

الحاسبات علوماألول58,757قدوري سلمان داود فراس 

37 ,

علوم الحاسباتالثاني58,68رائد عبد الكريم حسن محمد 

38 ,

الحاسبات علوماألول58,673كاظم داود الكريم عبد مروة 

39 ,

علوم الحاسباتالثاني58,616جنان شكر حمود حسين 

40 ,

الحاسبات علوماألول58,247خضير محمود شاكر مهند 

41 ,

علوم الحاسباتالثاني58,208رضاء طه عفج حمادي 

42
علوم الحاسباتالثاني58,095اسماء احمد فاضل عباس

43
علوم الحاسباتالثاني57,855ميس خالد محمد عليوي

44
علوم الحاسباتالثاني57,831سرى حميد شهاب احمد



45
علوم الحاسباتالثاني57,763اسراء حسن محمد محمود

46
علوم الحاسباتالثاني57,736زينب حقي اسماعيل ابراهيم

47
علوم الحاسباتالثاني57,689محمود حاتم كاظم   جاسم

48
الحاسبات علوماألول57,29حسين علي ناظم سارة

49
علوم الحاسباتالثاني57,168رشا قاسم شكر محمود

50
علوم الحاسباتالثاني57,102مريم قادر عزاوي عدوان

51
علوم الحاسباتالثاني57,031درر ثائر حامد خليفة

52
الحاسبات علوماألول57,022حبيب عبد عباس فاتن

53
الحاسبات علوماألول56,909مجيد داود عامر اسين

54
الحاسبات علوماألول56,905حسين محمد حازم مثنى

55
علوم الحاسباتالثاني56,875عمر عبد الستار طرف حنو

56
الحاسبات علوماألول56,666جاسم نصيف سعد مرام

57
علوم الحاسباتالثاني56,662نور رياض عبد هللا محمد

58
علوم الحاسباتالثاني56,486عمار يونس محمود زهو

59
علوم الحاسباتالثاني56,21منى اسماعيل علي سلمان

60
علوم الحاسباتالثاني56,025امال كريم حسين دحام

61
علوم الحاسباتالثاني55,871ياسين فاضل قدوري عطية

62
علوم الحاسباتالثاني55,745اياد مزهر حمد نصيف

63
علوم الحاسباتالثاني55,639فراس إبراهيم  حسين حبيب

64
علوم الحاسباتالثاني55,598نور حميد سعيد حمادة

65
علوم الحاسباتالثاني55,517صبا مزهر طه محمد

66
علوم الحاسباتالثاني55,257إسراء محمد فاضل عبود

67
علوم الحاسباتالثاني55,19شيماء ليث كريم حمد



68
الحاسبات علوماألول55,112جاسم شالل حبيب هند

69
علوم الحاسباتالثاني55,103عمر شاكر محمود محمد

70
علوم الحاسباتالثاني55,009كرم كاظم فرحان خضير

71
الحاسبات علوماألول55,004علي عيدان محمد وليد

72
علوم الحاسباتالثاني54,709سالم عادل غضبان يوسف

73
علوم الحاسباتالثاني54,492غسان عقيل  علوان دهش

74
علوم الحاسباتالثاني54,145احمد معمر حميد ناجي

75
علوم الحاسباتالثاني53,55سيف خالد علوان لطيف

76
علوم الحاسباتالثاني53,357زياد علي حسين جواد

77
الحاسبات علوماألول52,606شفيق محمد الستار عبد عمر

ي قسم علوم الحياة للعام خ ي 446  وحسب االمر االداري 2009-2008ريج 
 
2019/7/25  ف

1  ,
الحياة علوماألول78,569عبد حسين علول صفاء  

 الوهاب عبد الكريم عبد مروة,  2

احمد
الحياة علوماألول78,336

3  ,
الحياة علوماألول76,677خلف زيدان احمد رشا

4  ,
الحياة علوماألول74,674حسين عبد يعقوب سحر

5  ,
الحياة علوماألول74,154دنبوس محمد قاسم ابتهال

6  ,
الحياة علوماألول72,163توفيق نوري مظفر ايناس

7  ,
الحياة علوماألول71,472علي حمد كامل اسيل

8  ,
الحياة علوماألول71,466خضير خليفة محمد رفل

 محمود علي الرحمن عبد,  9

كردي
الحياة علوماألول71,248

10 ,

الحياة علوماألول71,072ابراهيم صالح نكة مها 

11 ,

الحياة علوماألول70,478سيد حمود الرحمن عبد شيماء 

12 ,

الحياة علوماألول70,419ضايع صالح مهدي اسراء 



13 ,

الحياة علوماألول70,252ابراهيم الرحمن عبد ثائر محمد 

14 ,

 
 الرزاق عبد يعرب صابرين

علي عبد
الحياة علوماألول70,037

15 ,

الحياة علوماألول69,964حميد محمد باسم ميس 

16 ,

الحياة علوماألول68,719مجيد حميد طارق سارة 

17 ,

الحياة علوماألول68,625موسى الكريم عبد زامل اوس 

18 ,

الحياة علوماألول68,358حسن حمد ابراهيم سعاد 

19 ,

الحياة علوماألول66,85محمد وهيب صاحب سجى 

20 ,

الحياة علوماألول66,746خلف جمعة عبدالكريم سعد 

21 ,

الحياة علوماألول66,414محمد عبدهللا خالد رويدة 

22 ,

الحياة علوماألول65,468رستم رشيد عبدهللا نجم 

23 ,

علوم الحياةالثاني651,508ايناس علي تركان ناصر 

24 ,

الحياة علوماألول65,01حسين مهدي صالح رنا 

25 ,

الحياة علوماألول63,951سعود جليل غازي اسامة 

26 ,

الحياة علوماألول63,769كاظم حميد كليبان رفيف 

27 ,

الحياة علوماألول63,736احمد سلمان خالد رشا 

28 ,

 
سوزان عبد الوهاب شدهان 

خليف
علوم الحياةالثاني63,725

29 ,

الحياة علوماألول62,917اسماعيل ابراهيم هشام ازل 

30 ,

علوم الحياةالثاني628,992محمد جاسم محمد مطلك 

31 ,

الحياة علوماألول62,877سعود حسن عمار اسماء 

32 ,

الحياة علوماألول62,551حميد حسن ابراهيم عال 

33 ,

الحياة علوماألول62,274خلف زيدان علي دنيا 

34 ,

الحياة علوماألول61,858محمد محسن ثامر صفا 

35 ,

الحياة علوماألول61,835احمد عبود حسين رغد 



36 ,

الحياة علوماألول61,487حمادة جاسم محمد هبة 

37 ,

علوم الحياةالثاني614,254سرى يونس خليل جليل 

38 ,

علوم الحياةالثاني605,929ناهدة ابراهيم اسماعيل شهاب 

39 ,

 
عال رياض عبد الجبار محي 

الدين
علوم الحياةالثاني599,296

40 ,

علوم الحياةالثاني59,366احمد حسن عباس عبد الحسن 

41 ,

علوم الحياةالثاني587,871عمر سلمان عبد جواد 

42
علوم الحياةالثاني574,384ندى خليل ابراهيم كاظم

43
علوم الحياةالثاني573,546ايمن مؤيد سلمان جسام

44
الحياة علوماألول57,139عزاوي حسن حبيب محمد

45
علوم الحياةالثاني546,722احمد سبع خميس محمود

ي قسم علوم الرياضيات للعام  ي 446  وحسب االمر االداري 2009-2008خريج 
 
2019/7/25  ف

1  ,
الرياضيات علوماألول72,39عبد كريم مرشد احمد

2  ,
الرياضيات علوماألول69,4محمود شكر ناظم احمد

3  ,
الرياضيات علوماألول66,33عمر عيسى سعدي وسن

4  ,
الرياضيات علوماألول64,72خميس محي اللطيف عبد رنا

5  ,
الرياضيات علوماألول63,88الغني عبد محمد قاسم رغدة

6  ,
الرياضيات علوماألول63,03احمد حسين علي تقى

7  ,
الرياضيات علوماألول61,64محمود محمد فالح هند

8  ,
علوم الرياضياتالثاني61,48منار هاشم محمد منهل

9  ,
علوم الرياضياتالثاني60,484لمياء قاسم حمادي منصور

10 ,

الرياضيات علوماألول58,76صالح حسن الرسول عبد محمد 

11 ,

الرياضيات علوماألول57,67علي ناجي شاكر ميعاد 

12 ,

علوم الرياضياتالثاني56,75سماهر اسماعيل سلمان ياسين 



13 ,

 
سهى عبد الجبار عبد المنعم 

جبوري
علوم الرياضياتالثاني55,911

14 ,

علوم الرياضياتالثاني55,717ايمان محمد توفيق حسين 

15 ,

الرياضيات علوماألول55,32علي فليح عامر شيماء 

16 ,

علوم الرياضياتالثاني55,272صبا صباح هادي حسين 

17 ,

علوم الرياضياتالثاني54,505اكرم عبد الواحد احمد عبد 

18 ,

الرياضيات علوماألول52,22حسن جميل رياض حنان 

ياء للعام  ي قسم علوم الفي   ي 446  وحسب االمر االداري 2009-2008خريج 
 
2019/7/25  ف

1  ,
الفيزياء علوماألول76,109علي هللا عبد سلمان سلمى

2  ,
الفيزياء علوماألول75,871جاسم حسن الرزاق عبد نور

3  ,
الفيزياء علوماألول75,379خلف حميد عامر نور

4  ,
الفيزياء علوماألول75,366سلطان عبد زيد أسامة

5  ,
الفيزياء علوماألول75,298سعيد غالب علي إسراء

6  ,
الفيزياء علوماألول71,291محمد حميد عامر هبة

 عباس الكريم عبد غصون,  7

مبارك
الفيزياء علوماألول68,57

8  ,
الفيزياء علوماألول67,048محمد توفيق حاتم إيمان

9  ,
الفيزياء علوماألول65,92عثمان طه أياد نور

10 ,

الفيزياء علوماألول62,073جالل الرحيم عبد محمد إسراء 

11 ,

علوم الفيزياءالثاني61,96صباح علي خضر حمود 

12 ,

علوم الفيزياءالثاني60,24عفاف رمضان جاسم محمد 

13 ,

علوم الفيزياءالثاني59,89ربيع سلمان فرمان رستم 

14 ,

الفيزياء علوماألول57,778حمد محمد ثامر نوار 

15 ,

علوم الفيزياءالثاني57,65ضحى فهد حديد عوض 

16 ,

الفيزياء علوماألول56,213خليل سعيد اياد ناطق 



17 ,

علوم الفيزياءالثاني55,98عبد اإلله ثامر ابراهيم حماده 

18 ,

علوم الفيزياءالثاني55,96ريم جاسم حميد حسين 

19 ,

علوم الفيزياءالثاني55,09مروه طالل جاسم خلف 

20 ,

علوم الفيزياءالثاني55ماهر جليل ابراهيم خلف 

21
علوم الفيزياءاالول54,977شيماء عامر علي عداي

22  
الفيزياء علوماألول54,435ابراهيم حسن جمهور ايمن

23  
علوم الفيزياءالثاني52,75حيدر احمد حميد محمد

1  ,
الكيمياء علوماألول81,61محي ذياب باسم هبة

2  ,
الكيمياء علوماألول81صادق رشيد منذر حوراء

3  ,
الكيمياء علوماألول78احمد قاسم ناجي محمد

4  ,
الكيمياء علوماألول77,76حمد علي محمد حنان

5  ,
الكيمياء علوماألول76,11كاظم ياسين جمعة ضياء

6  ,
الكيمياء علوماألول73,73خلف الرحمن عبد خالد نورا

7  ,
الكيمياء علوماألول73,28حسن حامد الحميد عبد ضحى

8  ,
الكيمياء علوماألول72,4جاسم احمد شهاب السالم عبد

9  ,
الكيمياء علوماألول72,24فهمي مزهر موفق صفا

10 ,

الكيمياء علوماألول71,61اسماعيل خالد كنعان خلود 

11 ,

الكيمياء علوماألول71,45طه محمود عادل مها 

12 ,

الكيمياء علوماألول71,32ضاحي سعد زيد سيناء 

13 ,

الكيمياء علوماألول71,17احمد الوهاب عبد كامل زينب 

14 ,

الكيمياء علوماألول70,68جواد علوان حسين سوالف 

ي قسم علوم الكيمياء للعام  ي 446  وحسب االمر االداري 2009-2008خريج 
 
2019/7/25  ف



15 ,

الكيمياء علوماألول70,27محمود هللا جار عبدعلي اسراء 

16 ,

الكيمياء علوماألول68,38مشخال مخيبر جميل ايسن 

17 ,

الكيمياء علوماألول68,22محمد عزيز لطيف عباس 

18 ,

 
 ابراهيم السالم عبد سرمد

جاسم
الكيمياء علوماألول67,96

19 ,

الكيمياء علوماألول67,58عبد ابراهيم اسماعيل صبا 

20 ,

الكيمياء علوماألول65,66محمد هادي عامر اسعد 

21 ,

الكيمياء علوماألول64,15صالح ماهود جبار بيداء 

22 ,

الكيمياء علوماألول63,89كيطان حسن توفيق امير 

23 ,

الكيمياء علوماألول63,29خليل ابراهيم عبدالمنعم ريم 

24 ,

الكيمياء علوماألول62,94اسماعيل علوان محمد عالية 

25 ,

الكيمياء علوماألول62,33احمد شهاب محمد اماني 

26 ,

الكيمياء علوماألول61,73مهدي محمد قاسم رياض 

27 ,

الكيمياء علوماألول61,5ابراهيم جليل ابراهيم نور 

28 ,

علوم الكيمياءالثاني61,41طيبة احمد صالح احمد 

29 ,

الكيمياء علوماألول59,87علوان حسن محمد سهى 

30 ,

الكيمياء علوماألول59,65محمد صادق عماد مريم 

31 ,

علوم الكيمياءالثاني58,37وسام شاكر علي محمد 

32 ,

الكيمياء علوماألول57,99سالم حسين مثنى معن 

33 ,

علوم الكيمياءالثاني57,4علي فيصل احمد خميس 

34 ,

علوم الكيمياءالثاني55,57ختام مجيد فليح حسن 

35 ,

علوم الكيمياءالثاني55,24مريم ابراهيم خلف صالح 

36 ,

علوم الكيمياءالثاني54,75سرى احمد جبار حسن 

37 ,

علوم الكيمياءالثاني54,64صفاء عدنان علي ياسين 



38 ,

علوم الكيمياءالثاني54,53تغريد سامي يونس حميد 

39 ,

علوم الكيمياءالثاني52,94لينا حسين علي هادي 

40 ,

علوم الكيمياءالثاني52,8براء صبار عبد الكريم علي 

41 ,

علوم الكيمياءالثاني51,98احمد ماجد عبد الحميد ابراهيم 

المجموعالقسمت

45علوم الحياة1

77علوم الحاسوب2

41علوم الكيمياء3

23علوم الفيزياء4

18علوم الرياضيات5

204المجموع الكلي*


























