
2019/7/25 في 449 وحسب االمر االداري  2012-2011                                                                                                                                 المدمج علوم الحاسوب للعام الدراسي   

القسمالدورالمعدل التقديراالسم الثالثيت

الحاسوباالول72.4213جيدنمارق اياد سعيد خليل  .1

الحاسوباالول71.3847جيدعلي صالح حميد خميس .2

الحاسوباالول70.7671جيدنور الهدى طه جبار  عثمان .3

الحاسوباالول70.3117جيدزهراء حازم عبد الوهاب غايب .4

الحاسوباالول69.4169متوسط نوريه كريم خورشيد ديوان  .5

الحاسوباالول69.1311متوسط عبد السالم حسن عباس داود .6

الحاسوباالول69.0503متوسط محمد احمد رحيم احمد .7

الحاسوباالول67.0752متوسط كامل هاشم كامل حمدي  .8

الحاسوباالول65.0945متوسط جاسم هاشم جاسم حمادي .9

الحاسوباالول64.6735متوسطشيماء حسين منصور جبر  .10

الحاسوباالول64.5952متوسطشرمين ابراهيم شهواز فتاح  .11

الحاسوباالول63.4077متوسطمحمود مازن كريم مصطفى  .12

الحاسوباالول63.2327متوسطمروة   نجم   عبد حبيب  .13

الحاسوباالول61.6878متوسطاحمد محمد جاسم حميد  .14

الحاسوباالول60.9565متوسطوليد موالن صالح شبيب  .15

الحاسوباالول60.6302متوسطمصطفى زيد خلف حنشل  .16

الحاسوباالول60.3938متوسطبشرى  صبيح قدوري مجيد  .17

الحاسوباالول60.1306متوسطعالء عماد مهدي حسن  .18

الحاسوباالول59.4827مقبول ابرار طارق يوسف موسى  .19

الحاسوباالول59.3188مقبول دعاء احمد محمد سعيد  .20

الحاسوباالول59.2358مقبول ايمن منعم سهيل نجم   .21

الحاسوبالثاني58.60439مقبولعالء عبد الودود علي مال هللا  .22

الحاسوباالول58.1026مقبول ندى محمود حميد سالم  .23

الحاسوبالثاني57.6506مقبولسجى خالد صالح محمد  .24

الحاسوبالثاني57.5486مقبولاحمد حسين احمد خالد  .25

الحاسوباالول56.98687مقبول علي سامي عبد األمير سلمان  .26

الحاسوباالول56.9726مقبول دعاء حازم قاسم علي  .27

الحاسوباالول56.8952مقبول علي قاسم حميد سالم  .28

الحاسوبالثاني56.895مقبولاسراء محمد خلف قادر  .29

الحاسوباالول56.8215مقبول زينب حارث احمد حسين  .30

الحاسوبالثاني56.727مقبولمحمد اكرم فرحان عبد هللا  .31

الحاسوباالول56.4458مقبول  سوزان مجيد علوان بندر  .32



الحاسوباالول56.017مقبول ميسم واثق امين محمد  .33

الحاسوبالثاني55.9836مقبولصفا علي مشكور حمود  .34

الحاسوبالثاني55.63323مقبولرويدة عبد الرحمن اسعد عبد هللا  .35

الحاسوباالول55.4564مقبول شهالء عبد الحافظ هادي صالح  .36

الحاسوباالول55.3649مقبول عمر قيس مزهر عباس  .37

الحاسوبالثاني55.05808مقبولتيسير باسم جعفر محمد  .38

الحاسوبالثاني54.99264مقبولثمن بدر عليوي عايد  .39

الحاسوبالثاني54.9467مقبولرويدة مثنى كمال عبد الحميد   .40

الحاسوبالثاني54.69373مقبولنادية يحيى رشيد علوان   .41

الحاسوبالثاني54.5454مقبولبروج نعمان منذر عبد الكريم  .42

الحاسوبالثاني54.3097مقبولعلي هادي علي نادر  .43

الحاسوبالثاني54.1093مقبولانغام قاسم محمد قاسم  .44

الحاسوبالثاني53.7484مقبولسرى امجد خليل مجيد  .45

الحاسوبالثاني53.4637مقبولحسين نجم عبد درويش  .46

2019/7/25 في 449 وحسب االمر االداري  2012-2011المدمج علوم الحياة للعام الدراسي 
القسمالدورالمعدل التقديراالسم الثالثيت

علوم الحياة االول78.76جيدمحمد مصطفى غضبان كاظم         1

علوم الحياة االول77.962جيدمصطفى محمد نايف خضير         2

علوم الحياة االول77.632جيدشيماء محمد ياسين عطية         3

علوم الحياة االول76.587جيدعذراء لطيف عليوي منصور         4

علوم الحياة االول73.323جيدوداد عادل كاظم وسمي         5

علوم الحياة االول73.068جيدميسون فخري ولي كاظم         6

علوم الحياة االول72.074جيدتقوى عباس فاضل رديف         7

علوم الحياة االول71.717جيدهدى عبد الستار علي درويش         8

علوم الحياة االول70.467جيدمنتهى عثمان محمد محمود         9

علوم الحياة الثاني70.178جيدنورس رشيد ابراهيم حسين    10

علوم الحياة االول69.738متوسطسارة عبود سلمان خميس     11

علوم الحياة االول69.596متوسطعصام هادي رشيد حسن    12

علوم الحياة االول68.226متوسطأحمد عبد الجبار أحمد علي     13

علوم الحياة االول67.735متوسطزينب اسماعيل مهدي صالح     14

علوم الحياة االول67.518متوسطسارة أسماعيل حمود جاسم    15

علوم الحياة االول66.496متوسطمروة وصفي عبد القادر مولود    16

علوم الحياة االول66.277متوسطمريم ابراهيم شاكر محمود    17

علوم الحياة االول65.361متوسطريم عبد الرزاق شفيق حسن    18



علوم الحياة االول65.094متوسطمحمد جمال أحمد سلمان    19

علوم الحياة االول64.692متوسطقطر الندى أحمد خلف محمد    20

علوم الحياة االول63.876متوسطمنار منذر عبد الكريم محيميد    21

علوم الحياة االول63.055متوسطعفاف رعد عاتي عزيز    22

علوم الحياة الثاني62.676متوسطهبة عبد مغير عبد     23

علوم الحياة االول62.336متوسطزينب علي مهدي جاسم    24

علوم الحياة االول61.646متوسطرحاب رضا عبد الواحد خسباك    25

علوم الحياة االول61.574متوسطمحمد عاصم اسماعيل كنعان    26

علوم الحياة الثاني61.49متوسطمعتز حامد حميد يحيى     27

علوم الحياة االول61.192متوسطحميد مهدي صالح حسن    28

علوم الحياة الثاني60.896متوسطسارة سعد حميد عباس     29

علوم الحياة االول60.53متوسطايالف سمير زيدان خلف 30

علوم الحياة الثاني60.308متوسطرشا رمضان كاظم حسين    31

علوم الحياة االول60.116متوسط نور ابراهيم زيدان مهدي   32

علوم الحياة الثاني58.588مقبولمروة احمد علي متعب     33

علوم الحياة الثاني58.518مقبولايمان عاملر اسماعيل خليل     34

علوم الحياة الثاني56.728مقبولعلي محمد علي محيسن    35

علوم الحياة الثاني56.619مقبولمحمد رياض عبد العزيز خليل     36

56.153مقبول طيبة عبد الجبار علي ابراهيم  37
علوم الحياة االول

علوم الحياة الثاني55.679مقبولحسناء خالد عواد حمود    38

علوم الحياة الثاني55.587مقبولرنا فتاح محمود رزيج    39

علوم الحياة الثاني55.544مقبولزمن عدنان عبد الحميد مسعود    40

54.467مقبولشهد مجيد حميد وهيب  41
علوم الحياة االول

علوم الحياة الثاني53.618مقبولعلي حسين صالح مهدي    42

علوم الحياة الثاني53.017مقبولسوسن احمد فاضل احمد    43

   

2019/7/25 في 449 وحسب االمر االداري  2012-2011المدمج قسم علوم الرياضيات  للعام الدراسي 

الرياضياتالدورالمعدلالتقديراسم الطالبت

الرياضياتاالول91.738امتياز دعاء جاسم احمد موسى 1

الرياضياتاالول89.355جيد جداًديانا صالح مهدي حسن 2

الرياضياتاالول85.899جيد جداًبيداء عبد الكريم سعود 3

الرياضياتاالول85.551جيد جداًنور كريم خليل محمود4

الرياضياتاالول80.815جيد جدا  زينة طارق نعمان محمود 5

الرياضياتاالول80.556جيد جدا  حمزة لؤي مصطفى سلمان 6

الرياضياتاالول77.046جيد  مروة ثامر عبد هللا جاسم 7



الرياضياتاالول76.778جيد  وفاء زيد محمد زيدان 8

الرياضياتاالول76.419جيد  شفاء عامر علي عداي9

الرياضياتاالول73.99جيد  شهد عقيد راضي داوود10

الرياضياتاالول72.657جيد  عبير سمير علي خلف 11

الرياضياتاالول69.466متوسط  احمد عبد الرحمن محسن إبراهيم 12

الرياضياتاالول68.378متوسط  دعاء طاهر بدر عبد هللا 13

الرياضياتاالول66.516متوسط  بدور جميل كريم كشكول 14

الرياضياتاالول66.062متوسط الحان فيصل خليل ابراهيم15

الرياضياتاالول64.527متوسط خلود ضاري احمد محسن 16

الرياضياتاالول64.155متوسط ياسمين مسعود عبد الحسن هتو17

الرياضياتاالول63.625متوسط نازدار وليد محمود علي 18

الرياضياتاالول63.167متوسط عفراء علي مجيد سمير 19

الرياضياتالثاني61.991متوسطاسراء قصي عبد الرزاق حسين  20

الرياضياتاالول61.917متوسطياسمين حسن عبد حميد21

الرياضياتالثاني61.271متوسطياسمين سلمان مهدي محمد   22

الرياضياتاالول60.925متوسط سمر سمير نجم عبد هللا23

الرياضياتاالول60.481متوسط شهد عبد الرزاق علي حسين 24

الرياضياتاالول60.087متوسطسيف الدين احمد قادر سليمان25

الرياضياتالثاني59.878مقبولعبير عبد السالم ابراهيم جاسم 26

الرياضياتالثاني57.79مقبولسرمد ساجد مسعود غايب    27

الرياضياتالثاني56.829مقبول مجول علي عبد الرحمن جاسم  28

الرياضياتاالول56.68مقبول شرين سمين مراد باقي29

الرياضياتالثاني56.575مقبولعدنان جاسم محمد أحمد30

الرياضيات(تكميلي)الثاني 56.47مقبولعبد الكريم قاسم مذري ماضي     31

الرياضياتالثاني56.092مقبولفراس سعدي جميل مجيد  32

الرياضياتالثاني55.859مقبولاحمد نهاد صالح  مهدي   33

الرياضيات(تكميلي)الثاني 55.804مقبولطه ياسين عبد الكريم احمد   34

الرياضياتالثاني55.623مقبولمحمد طارق كريم مبارك    35

الرياضياتالثاني55.544مقبولضحى كريم محمد اسد  36

الرياضياتالثاني55.469مقبولهديل مسلم كاظم عباس  37

الرياضياتالثاني55.373مقبولحسين علي حسين جاسم   38

الرياضيات(تكميلي)الثاني 55.208مقبولحسين خالد عبدالوهاب  39

الرياضياتالثاني55.039مقبولبدور احمد عادل زيدان   40

الرياضياتالثاني54.632مقبولزينب يوسف ماطر عويد  41

الرياضياتالثاني54.62مقبولهبة عبد حسن محمد   42



الرياضيات(تكميلي)الثاني 54.383مقبولرونق ظافر فليح علي   43

الرياضياتالثاني54.172مقبولمصطفى محمد هادي اسماعيل  44

الرياضيات(تكميلي)الثاني 53.147مقبولاحمد صالح مهدي سلمان  45

الرياضياتالثاني52.943مقبولحسن عواد ابراهيم  خميس   46

الرياضيات(تكميلي)الثاني 52.85مقبولوسام إسماعيل  إبراهيم   47

الرياضيات(تكميلي)الثاني 51.562مقبولوائل احمد نافع عباس  48

ياء للعام الدراسي  ز ي 449 حسب االمر االداري  2012-2011المدمج قسم علوم الفي 
ز
2019/7/25 ف

القسمالدورالمعدلالتقديراسم الطالب ت

الفيزياء االول84.43جيد جداسحر جميل عبد محمد     .1

الفيزياءاالول83.42جيد جدامحمد حسين محمد احمد     .2

الفيزياءاالول77.85جيدميسم عبد الرحمن عيسى مزبان     .3

الفيزياءاالول76.3جيداحمد محمد شنو خليفة     .4

الفيزياءاالول75.82جيدهيام فاضل خضير حمزة     .5

الفيزياءاالول75.05جيدفاطمه ياسين محمد مجيد     .6

الفيزياءاالول74.09جيدرسل كريم اسماعيل مهدي     .7

الفيزياءاالول73.95جيدميس عبد الجبار كريم عبد هللا     .8

الفيزياءاالول72.52جيدعفراء سعدي عبد كاظم     .9

الفيزياءاالول71.9جيدنهاد مصطفى محمد شبيب  .10

الفيزياءاالول70.3جيدعايده ساجد مسعود غائب  .11

الفيزياءاالول70.01جيديمامة خالد عبد هللا شلبة  .12

الفيزياءاالول69.62متوسطبيداء محمود مزهر رشيد  .13

الفيزياءاالول68.92متوسطعال ثامر محسن مشكور  .14

الفيزياءاالول68.32متوسطضياء نصيف شهاب احمد  .15

الفيزياءاالول67.87متوسطوطبان احمد خميس جدوع  .16

الفيزياءاالول67.85متوسطرامي نمير لطيف أبراهيم  .17

الفيزياءاالول67.73متوسطسجى ستار كاظم خليل  .18

الفيزياءاالول66.65متوسطنور خليل ابراهيم دهالوي  .19

الفيزياءاالول66.05متوسطبان بدر وهيب محمد  .20

الفيزياءاالول65.7متوسطمروة ابراهيم خلف صالح  .21

الفيزياءاالول65.23متوسطشهد عادل منصور خضر  .22

الفيزياءاالول64.24متوسطصفا علي عبد علي  .23

الفيزياءاالول63.26متوسطرغد صباح حسين علوان  .24

الفيزياءاالول62.98متوسطرؤى عدنان هاشم غناوي   .25



الفيزياءالثاني62.71متوسطرغد سالم عبود حسن  .26

الفيزياءالثاني62.63متوسطميسم حسن عبد سبع  .27

الفيزياءاالول62.37متوسطصفا حامد محمود كاظم  .28

الفيزياءاالول62.2متوسطمروة قحطان محمد مغير  .29

الفيزياءالثاني61.65متوسطعائشة عبد هللا علي  عبد الحميد  .30

الفيزياءاالول60.62متوسطنور حسن محمود جواد  .31

الفيزياءاالول59.75مقبولحنين احمد عبد القادر سليمان  .32

الفيزياءاالول59.17مقبولنور مجيد لفتة حميس  .33

الفيزياءالثاني59.1مقبولضحى عالء حسين جوني  .34

الفيزياءالثاني58.35مقبولرال حسن علي ناصر   .35

الفيزياءالثاني57.57مقبول محمد شهاب احمد إبراهيم   .36

الفيزياءالثاني57.4مقبولفاروق عقيل إسماعيل جميل  .37

الفيزياءالثاني57.28مقبولعذراء سالم رشيد جاسم   .38

الفيزياءاالول56.86مقبولنورا طالب شهاب احمد39

الفيزياءالثاني56مقبولعالء سمير خليفة احمد  .40

الفيزياءالثاني55.84مقبولمصطفى احمد كاظم درويش  .41

الفيزياءالثاني55.62مقبولمحمد خالد ضويان رشيد   .42

الفيزياءالثاني55.59مقبولخلود جمال طه ياسين  .43

الفيزياءالثاني55.57مقبولمهند عيسى عبد علوان  .44

الفيزياءالثاني55.55مقبولعبد السالم احمد كمال امين  .45

الفيزياءالثاني55.46مقبولسارة إبراهيم حسين إبراهيم    .46

الفيزياءالثاني55مقبولرباح صالح عبد القادر إسماعيل  .47

الفيزياءالثاني54.16مقبولزينب  فائق عزيز علي  .48

الفيزياءالثاني53.86مقبولنزار  حبيب قدوري حمود  .49

الفيزياءالثاني53.03مقبولمصطفى عبد الرزاق ذياب عباس  .50

الفيزياءالثاني52.53مقبولاحمد شاكر مجيد إبراهيم  .51

ي 449 وحسب االمر االداري  2012-2011المدمج علوم الكيمياء للعام الدراسي 
 
2019/7/25 ف

القسمالدورالمعدلالتقديراالسم الثالثيت

الكيمياء االول84.405جيد جداعبد الوهاب حميد مجيد علي        1

الكيمياءاالول78.851جيدعادل سالم خيون فعل        2

الكيمياءاالول78.074جيدعمر غازي حمودي علي        3

الكيمياءاالول76.668جيدمريم إدريس احمد خميس        4

الكيمياءاالول73.904جيدأبو بكر وعد سلمان حميد        5

الكيمياءاالول72.181جيدأسامة ضياء  شاكر محمود        6



الكيمياءاالول71.968جيدآية خضير خلف إبراهيم        7

الكيمياءاالول71.551جيدعبيدة عدنان جوامير سعيد        8

الكيمياءاالول70.973جيدريام حازم عباس إسماعيل        9

الكيمياءاالول70.823جيددعاء حاتم منصور محمود   10

الكيمياءاالول68.666متوسطمحمود مشكر محمود جواد   11

الكيمياءاالول68.513متوسطرسل علي طاهر مجيد   12

الكيمياءاالول67.439متوسطأفراح سعد جعفر صادق   13

الكيمياءاالول67.41متوسطبسام عيدان حسين كيطان   14

الكيمياءاالول67.379متوسطمروة غانم جاسم احمد   15

الكيمياءاالول66.977متوسطعبير عيسى علوان عوسج   16

الكيمياءاالول66.746متوسطأسراء عبد هللا هاني محمود   17

الكيمياءاالول66.35متوسطنبراس عبد هللا حسن ابراهيم   18

الكيمياءاالول65.69متوسطأميمة عماد خلف عزيز   19

الكيمياءاالول65.622متوسطسالم محمود رستم خان   20

الكيمياءاالول65.293متوسطزهراء علي ناصر حسين   21

الكيمياءاالول64.659متوسطنورهان عبدالجبارنعمان عبد هللا   22

الكيمياءاالول64.593متوسطبيداء إسماعيل علي محمود   23

الكيمياءالثاني64.453متوسطرحاب حقي إسماعيل مبارك   24

الكيمياءاالول64.202متوسطعلي أمير نايف نعمان   25

الكيمياءاالول63.643متوسطزيد رشيد حسين علي   26

الكيمياءاالول63.096متوسطزهراء إبراهيم احمد   27

الكيمياءاالول62.818متوسطعمار وليد زيدان مخلف   28

الكيمياء االول61.156متوسطهبة ثائر فليح علي   29

الكيمياءاالول60.994متوسطعبد هللا ماهر محمود كاظم   30

الكيمياءالثاني59.98مقبولخولة ابراهيم عبد الكريم جواد   31

الكيمياء االول58.058مقبولسمارة علي حسين علوان   32

الكيمياءالثاني57.49مقبولتغريد عباس محمد عباس   33

الكيمياءاالول56.325مقبولحسين علي جواد كاظم   34

الكيمياءالثاني56.216مقبولمحمد علي عبد لطيف   35

الكيمياءالثاني55.855مقبولمصطفى سامي صالح خماس   36

الكيمياءالثاني55.273مقبولرشا عماد علي هادي   37

الكيمياءالثاني54.278مقبولرشا عبد الستار صالح ابراهيم   38

الكيمياءالثاني54.23مقبولهدى عبد الرحيم غضبان فارس   39

الكيمياءالثاني54.102مقبولمروة سعد هادي صالح   40

الكيمياءالثاني53.974مقبولنغم يعقوب يوسف ياسين   41



الكيمياءالثاني53.744مقبولرسل رعد محسن منخي   42

الكيمياءالثاني53.424مقبولسارة إحسان عدنان مهدي   43

الكيمياءالثاني53.324مقبولأماني عالء فاضل خماس   44

الكيمياءالثاني53.251مقبولنور منصور خضير اسماعيل   45

الكيمياءالثاني53.128مقبولعلي محيي محمد محمود   46

الكيمياءالثاني52.723مقبولاحمد ياسين سلمان علي   47

2012-2011اعداد الخريجي   لدفعة 

المجموعالمجموعالقسم ت

4343علوم الحياة1

4646علوم الحاسوب2

4747علوم الكيمياء3

ياء4 5151علوم الفي  

4848علوم الرياضيات5

235235المجموع الكلي 

 




