
ي قسم الحاسوب للعام  ي 447 المدمج حسب االمر االداري  2010- 2009خريج 
 
2019/7/25 ف

الحاسوب

القسمالدور المعدل اسم الطالب ت
1        

 
الحاسباتاالول70,595مهدي احمد صفاء اسراء

2        

 
الحاسباتاالول65,637جاسم يونس محمد سهى

3        

 
الحاسباتاالول63,746غالي عباس عامر الهدى نور

4        

 
الحاسباتاالول63,381ابراهيم الرحمن عبد جمال احمد

5        

 
الحاسباتاالول62,475محمد جاسم توفيق نور

6        

 
الحاسباتاالول60,442عبدهللا اسماعيل كاظم انتصار

7        

 
الحاسباتاالول60,101عوض خليفة حميد شيماء

8        

 
الحاسباتاالول60,038مجيد حميد رشيد منى

9        

 
الحاسباتاالول59,626مهدي جعفر طلب هبة

الحاسباتاالول58,299محمد صالح االله عبد مصطفى     10

الحاسباتاالول58,200علوان سعيد سلمان الدين صالح     11

الحاسباتاالول57,803حمدي كامل هاشم فرح     12

الحاسباتاالول57,682صالح مهدي قهار زينة     13

الحاسباتاالول57,428رشيد عبود احمد محمد     14

الحاسباتاالول57,343جواد مسعد سامي سماء     15

الحاسباتالثاني56,593هادي حسين اكرم سنا     16

الحاسباتالثاني56,584صالح علي عامر بلسم     17

الحاسباتاالول56,532خلف زيدان مهدي مصطفى     18

الحاسباتاالول56,510حماد صالح الكريم عبد عهود     19

الحاسباتالثاني56,260خان مامة كريم حسيب دنيا     20

ي56,09سج  فهد حديد عوض       21
 
الحاسباتالثان

الحاسباتالثاني56,078سبع عمر علي رؤى     22

الحاسباتاالول56,049عباس العزيز عبد صكبان حسين     23

الحاسباتاالول55,612حسين محمد جاسم فاروق     24

الحاسباتالثاني55,556محمد صبيح محمد مصطفى     25

الحاسباتالثاني55,520فرج صالح سعدون دينا     26



الحاسباتالثاني55,35حسن محمود رشيد رنا     27

الحاسباتالثاني55,346كاظم هادي ناصر فرزدق     28

الحاسباتالثاني55,306مراد ياس كاظم ورود     29

الحاسباتالثاني55,177خالف عبد قاسم قدامة     30

الحاسباتالثاني54,909صالح محمود سالم وئام     31

الحاسباتالثاني54,253ابراهيم جميل ثابت نورس     32

ي 54,248سالم عبد القادر ثابت نعمان     33
 
الحاسوب الثان

الحاسباتالثاني52,715ياس محمود محسن بشار     34

الحاسباتالثاني52,106صبر حسين المنعم عبد احمد     35

الحاسباتالثاني51,858كيطان حسن اسماعيل عقيل     36

الحاسباتالثاني51,143حريز شبيب صالح علي     37

ي قسم علوم الحياة للعام  ي 447 وحسب االمر االداري  2010-2009خريج 
 
2019/7/25 ف

القسم الدورالمعدل العاماالسمت

علوم الحياةاالول81,7561مروة هادي مصطفى خميس1

علوم الحياةاالول81,0224مها مفيد علوان احمد2

علوم الحياةاالول77,4148مروة قاسم ابراهيم عبد الحسين3

علوم الحياةاالول76,5661انفال كاظم عبد شلبة4

علوم الحياةاالول74,8115مناف ثامر صالح عباس5

علوم الحياةاالول74,5886سجى محمد محسن ياس6

علوم الحياةاالول74,1008منى حميد احمد كاظم7

علوم الحياةاالول73,8553غفران عبد الكريم حسين حمد8

علوم الحياةاالول71,6404منار عبد الكريم محمد سرحان9

علوم الحياةاالول70,4503زينب نبيل ابراهيم عبد الوهاب10

علوم الحياةاالول70,3182براء مؤيد غضبان فرمان11

علوم الحياةاالول69,9016ايمان عماد عبد القادر سليمان12

علوم الحياةاالول69,7375هالة هشام لطفي غيدان13

علوم الحياةاالول69,6141اسراء ناظم اسماعيل عبد هللا14

علوم الحياةاالول69,4598قتيبة حافظ نصيف جاسم15



علوم الحياةاالول69,2879اميم محرف عزيز حسين16

علوم الحياةاالول68,9418غفران سعد يوسف صالح17

علوم الحياةاالول67,5337سمر محمد حمزة رحمن18

علوم الحياةاالول67,3283انفال عزيز عبد محمد19

علوم الحياةاالول66,7892افراح عدنان هاشم داود20

علوم الحياةاالول66,7751سارة شعيب شكير محمود21

علوم الحياةاالول66,3353سارة فتاح محمد فتاح22

علوم الحياةاالول66,2461سيناء تحسين محمود شياع23

علوم الحياةاالول65,4286زينب ماجد محمد صالح25

علوم الحياة(تكميلي)الثاني 65,191أركان حميد محمود جاسم 24

علوم الحياةاالول65,0454نغم رمضان خليل ابراهيم26

علوم الحياةاالول63,6979ايهاب جاسم احمد موسى27

علوم الحياةاالول63,6681اثمار عدنان حكمان عبد28

علوم الحياةاالول63,0459فاضل حاتم رشيد حميد29

علوم الحياةاالول62,7724علي خضير عباس حمادي30

علوم الحياةاالول62,7533جوان غريب مجيد احمد31

علوم الحياةالثاني62,347زينة عبد المطلب كامل نجم32

علوم الحياةاالول61,6314علي عطية نايف جواد34

علوم الحياة(تكميلي)الثاني 61,319أسيا شاكر محمود ويس33

علوم الحياةاالول60,9527سارة فوزي سهم طعمة35

علوم الحياةاالول60,5834داليا سعد عيسى ابراهيم36

علوم الحياةالثاني57,932علي غريب مجيد احمد37

علوم الحياةالثاني57,540حسين احمد خضير عباس38

علوم الحياة(تكميلي)الثاني 57,258مصطفى جليل خليل ابراهيم 39

علوم الحياةاالول56,867صابرين عبد العالي محمد فهد40

علوم الحياةالثاني56,709حسين علي خليفة ابراهيم41

علوم الحياةالثاني56,256عمر مظهور دايح علي42

علوم الحياةالثاني56,223عالء الدين صادق خلف حسن43

علوم الحياةالثاني55,703مؤيد صالح محمود عسكر44



علوم الحياة(تكميلي )الثاني54,929أزل كنعان حسين علوان 45

علوم الحياةالثاني54,843هيفين ابراهيم قادر اسماعيل46

2019/7/25 في 447 وحسب االمر االداري  2010-2009                                                             خريجي قسم علوم الرياضيات  للعام 

القسمالدور المعدل اسم الطالب ت

1        

 
الرياضياتاالول76,08حبيب طلفاح رعد سارة

2        

 
الرياضياتاالول73,97ابراهيم جميل ثابت ابتهال

3        

 
الرياضياتاالول72,47جاسم شالل حبيب هدى

4        

 
الرياضياتاالول72,39كريم حسين سعد صابرين

5        

الرياضياتالثاني70,24حسن محمد اكرم ايسن 

6        

 
الرياضياتاالول67,6علي اسماعيل جليل حنان

7        

الرياضياتالثاني67,02محمد ابراهيم غازي غسق 

8        

 
الرياضياتاالول66,74حسين رشيد محمد افاق

9        

 
الرياضياتاالول66,63صالح محمود احسان ميادة

الرياضياتاالول66,06عيسى مزهر صالح محمد     10

الرياضياتاالول65,69محمد محمود  جمعة سعاد     11

الرياضياتالثاني63,04شاكر الرحمن عبد خالد نور     12

الرياضياتالثاني60,92حسين جلوب قاسم هبة     13

الرياضياتالثاني60,46احمد صبر جميل رشا     14

الرياضياتاالول60,39علي بكي علي صابرين     15

الرياضياتالثاني60,17مرهج صباح محمد صابرين     16

الرياضياتالثاني58,79سلمان علي حسين شفق     17

الرياضيات(تكميلي)الثانب 58,52مروة اصعب مجيد علي      18

الرياضياتالثاني58,32احمد محمود حميد مصطفى     19

الرياضياتالثاني57,75ابراهيم عبد ياسين محمد     20

الرياضياتالثاني56,87كاظم محمد جاسم احمد     21

الرياضيات(تكميلي) الثاني56,19عباس غباش عامر سحر22

الرياضياتالثاني56,08الكريم عبد هللا عبد فارس ورود  23

الرياضياتالثاني55,83رحيم محمود شاكر اوس24

الرياضياتالثاني54,86علي حسين بدر علي25



الرياضياتالثاني54,69خميس حسين علي اسيل  26

الرياضياتالثاني54,47عبد سطاي ثائر هدى  27

28   
الرياضياتالثاني53,74ناصر محمود خالد والء

ياء للعام  ي قسم الفي    2010-2009            خريج 

القسم الدور المعدلاسم الطالب ت

1        

 
الفيزياءاالول77,39شهاب علي محمد نور

2        

 
الفيزياءاالول74,34حسن محمد ثامر هويده

3        

 
الفيزياءاالول72,29خلف علي خزعل عايدة

4        

 
الفيزياءاالول70,73خضير محمود شاكر سعد

5        

 
الفيزياءاالول70,69عالوي مصطفى مضر عمر

6        

 
الفيزياءاالول70,41منصور نزال مجيد ايمان

7        

 
الفيزياءاالول68,00خميس جوامير رشيد مروة

8        

 
الفيزياءاالول64,749عباس االمير عبد الهادي عبد شيماء

9        

 
الفيزياءاالول64,739جاسم حسن محمود السالم عبد

الفيزياءاالول63,61صالح محمد عقيل نهى     10

الفيزياءالثاني62,5حميد مجيد غازي مصطفى     11

الفيزياءاالول58,94مهدي زكي الحكيم عبد فرح     12

الفيزياءالثاني53,89رشيد احمد رشيد مهند     13

ي 52,93عمر سمي  جعفر صادق      14
 
ياء(التكميلي)الثان  الفي  

ي قسم الكيمياء للعام  ي 447 وحسب االمر االداري  2010-2009خريج 
 
2019/7/25 ف

1        

 
الكيمياءاالول87,535طالل فرحان علوان محمد

2        

 
الكيمياءاالول82,384احمد محمد قاسم شهد

3        

 
الكيمياءاالول77,947مصطفى محمد مبارك عمر

4        

 
الكيمياءاالول73,793خلف اللطيف عبد وصفي زهراء

5        

 
الكيمياءاالول73,575مهدي كاظم علي هالة

6        

 
الكيمياءاالول72,493سرحان محمد الكريم عبد انسام



7        

 
الكيمياءاالول72,348علي عطية محمد اطياف

8        

 
الكيمياءاالول71,724محمد جاسم النبي عبد ياسمين

9        

 
الكيمياءاالول71,61خميس هللا عبد ربيع قاسم

الكيمياءاالول70,293حميد جاسم محمد ابراهيم     10

الكيمياءاالول69,886هاشم سليم زهير علياء     11

الكيمياءاالول69,564اسعيد علي حسين انتصار     12

الكيمياءاالول69,164حمود تحسين طه سعيد     13

الكيمياءاالول69,037جاسم ابراهيم حافظ حوراء     14

الكيمياءاالول68,515خلف جبار عدنان نورا     15

الكيمياءاالول67,646اسماعيل جليل محمد احمد     16

الكيمياءاالول67,607دلش عبجل خليفة عبير     17

الكيمياءاالول66,394محمد عزيز محمد ايالف     18

الكيمياءاالول65,707جاسم مصطاف رشيد رقية     19

الكيمياءاالول65,612جويد سالم كاظم سهاد     20

الكيمياءالثاني65,383عبدال عارف صالح ابراهيم     21

الكيمياءاالول65,252حمد هللا عبد نجم احمد     22

الكيمياءاالول65,044سعدهللا حميد كامل هند     23

الكيمياءالثاني64,54ياسين طه امجد علي     24

الكيمياءاالول64,49حسن خضير ياسين احمد     25

الكيمياءاالول64,225مجيد محمود الرحمن عبد وسناء     26

الكيمياءاالول64,046محمد راضي عامر هديل     27

الكيمياءاالول63,825جواد حسوني رحيم احالم     28

الكيمياءاالول63,471كيطان خلف محمود عمار     29

الكيمياءالثاني63,378مهدي صادق محمد اسراء     30

الكيمياءاالول63,325عزيز بندر فهد لبنى     31

الكيمياءاالول63,302جمعة غايب رشيد عمر     32

الكيمياءاالول62,375حسن منصور محمد زينة     33

الكيمياءالثاني62,169محمود الجبار عبد محمود نور     34

الكيمياءاالول61,793حسن محمود يحيى قحطان     35



الكيمياءالثاني60,433حسين غفوري صالح عمر     36

الكيمياءالثاني60,37محمود محمد حاتم مروة     37

الكيمياءاالول59,908حرامي ردام نعمان يوسف     38

الكيمياءاالول59,225محمد جميل محمود هديل     39

الكيمياءالثاني58,839نصار هادي حسين زهراء     40

الكيمياءاالول57,653حمود وهاب عادل جنان     41

الكيمياءاالول55,876نايف محي حسن عالء     42

كلوت حسين علي صباح     43
الكيمياءالثاني55,769

الكيمياءالثاني55,304تايه ياسين محمود حذيفة     44

الكيمياءالثاني55,177حسين عناد محسن كواكب     45

الكيمياءالثاني54,779طه علي محمود حسام     46

الكيمياءاالول54,037علي ابراهيم خليل زينب     47

الكيمياءالثاني53,946الكريم عبد صالح علي عمار     48

الكيمياءالثاني53,266جوري كاظم االمير عبد مروان     49

الكيمياءاالول53,007خماس مصطفى الجبار عبد حيدر     50

52,717حسن احمد حاتم فراس     51
 الثاني

(التكميلي)
الكيمياء

الكيمياءالثاني52,002كاظم محمد طالل سنان     52

2010-2009اعداد الخريجي   لدفعة 

المجموعالقسمت

46علوم الحياة 1

52علوم الكيمياء 2

37علوم الحاسوب3

ياء 4 14علوم الفي  

28علوم الرياضيات5

177المجموع الكلي *


