
ي 450حسب االمر االداري / 2013-2012/ المدمج علوم الحاسوب
 
2019/7/25  ف

القسمالدوراالمعدلاالسم الثالثيت

 الحاسوباالول74.71عراق علي حسين علوان1

الحاسوباالول74.39احمد سامي جدوع سلمان2

الحاسوباالول71.08ضحى غضبان كاظم فرحان3

الحاسوباالول67.95عالء خضير عباس مهدي4

الحاسوباالول67.70عالء شاكر محمود عبد السالم5

الحاسوباالول66.85غيداء وليد ناجي حسن6

الحاسوباالول65.65محمد عباس محمد حبيب7

الحاسوباالول65.11مخلص حسين خضر حمود8

الحاسوباالول62.73افراح صفاء ناصر حسين9

الحاسوباالول61.55ريام نوفل عبد الجبار كامل10

الحاسوباالول61.43رويدا باسل اسماعيل11

الحاسوباالول61.35علي سعد عدنان علي12

الحاسوباالول61.16نادية عادل خضر شعبان13

الحاسوباالول61.12زينب شاكر ستير احمد14

الحاسوباالول60.97رندة محمد احمد خميس15

الحاسوباالول60.70احمد عالء حسين عبد اللطيف16

الحاسوبالثاني60.19جنان رائد شاكر محمود17

الحاسوباالول59.96منير معروف حسن رشيد18

الحاسوبالثاني59.49اسماء صفاء احمد مهدي19

الحاسوباالول58.85عطاء اسماعيل كريم اسماعيل20

الحاسوبالثاني58.61رانيا كاظم فرحان خضير21

الحاسوباالول58.57مصطفى ناظم حسن عبد هللا22

 الحاسوبالثاني58.44غزوة قاسم محمد جاسم23

الحاسوبالثاني58.11زهراء كاظم احمد كريم24

الحاسوباالول57.99ازهار زهير ابراهيم اسماعيل25

الحاسوبالثاني57.88رؤئ عذاب بخيت جاسم26

الحاسوبالثاني57.50جاسم معن شهاب احمد27

الحاسوبالثاني57.32نيران هاشم عبد عياش28



الحاسوبالثاني57.17محمد كاظم حاوي عكاب29

الحاسوبالثاني56.77زينب عادل خورشيد شهاب30

الحاسوبالثاني56.32صابرين عبد الستار مجيد عبد هللا31

الحاسوباالول56.26نور صالح خماس جواد32

الحاسوبالثاني56.21بسام هندي حميد محمد33

الحاسوباالول55.98اسيل عبد الحسين جاسم نصيف34

الحاسوبالثاني55.46حسام هيثم جعفر عباس35

الحاسوبالثاني54.75عمر سامي حميد حسن36

الحاسوبالثاني53.12مروان خليل محمد كريكط37

القسمالدورالمعدلاسم الطالبت

1.  الحياة علوماألول77.41مسار هادي إسماعيل حمادي       

2.  الحياة علوماألول76.12شهرزاد احمد خلف محمد       

3.  الحياة علوماألول75.88مريم حكمت عبد اللطيف سلمان       

4.  الحياة علوماألول75.64اسماء صالح نصيف جاسم       

5.        
هدى عبد الحميد  عبد الرحمن 

احمد
 الحياة علوماألول75.25

6.  الحياة علوماألول74.98والء عبد الحسن خطاب عمر       

7.  الحياة علوماألول74.34نصير خليل عبد عباس       

8.  الحياة علوماألول73.69مريم قاسم حمادي منصور       

9.  الحياة علوماألول73.52عفراء حربي هادي حسين       

10.  الحياة علوماألول73.35سهى حسين تركي عمير   

11.  الحياة علوماألول72.61نورهان عبد الستار رمضان جمعة   

12.  الحياة علوماألول72.19إيالف علي جاسم محمد   

13.  الحياة علوماألول71.69ندى حسين عليوي صالح   

14.  الحياة علوماألول70.72نور عبد هللا صالح عبد هللا   

15.  الحياة علوماألول70.41مروج ثامر صالح عباس   

16.  الحياة علوماألول70.24اكرام خالد حسين علي   

17.    
دعاء عبد الرزاق عبد الوهاب 

عبد الجبار
 الحياة علوماألول69.97

18.  الحياة علوماألول69.43سمية عدنان صالح مهدي   

19.  الحياة علوماألول68.84ابتهال شاكر حمود طه   
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20.  الحياة علوماألول68.27زينب محمد حميد عباس   

21.  الحياة علوماألول68.16اسيل حميد شاكر محمود   

22.  الحياة علوماألول67.12ريا خليل إبراهيم عبد الوهاب   

23.  الحياة علوماألول65.98مروة عامر عبد الوهاب عيدان   

24.  الحياة علوماألول65.81رفل فاضل عبداالمير كاظم   

25.  الحياة علوماألول65.09غفران خضير إسماعيل محسن   

26.  الحياة علوماألول64.51سجى جاسم محمد علي   

27.  الحياة علوماألول64.09مروه سعد حميد داود   

28.  الحياة علومالثاني64.06إستبرق كريم عبد هللا داود   

29.  الحياة علوماألول63.67شهد جمال رشيد صادق   

30.  الحياة علوماألول62.89ضحى محمد صادق مهدي   

31.  الحياة علوماألول62.67عبد الرحمن ليث عباس موسى   

32.  الحياة علوماألول62.66رحاب احمد عبد هللا علي   

33.  الحياة علوماألول62.37اليان منذر غازي صالح   

34.  الحياة علومالثاني61.84رنده حازم سلطان محمد   

35.  الحياة علومالثاني61.69إيمان حسن مدلول جاسم   

36.  الحياة علومالثاني61.12ورود يوسف جاسم محمد   

37.  الحياة علوماألول60.95هند فيصل مجيد جاسم   

38.  الحياة علوماألول60.77عبير إبراهيم مرزا رشيد   

39.  الحياة علوماألول60.38زيد ثامر حسن عليوي   

40.  الحياة علوماألول60.12هدى ثائر علي حسين   

41.  الحياة علوماألول60.05صفا رمضان محمود كريم   

42.  الحياة علومالثاني59.67نزار لطيف شويش عبدهللا   

43.  الحياة علوماألول58.15غيث محمد هاشم شهاب   

44.  الحياة علوماألول58.11سمر عبد المنعم احمد محمد   

45.  الحياة علومالثاني57.89خلود محسن علي عبد   

46.  الحياة علومالثاني57.79سارة محمد عبد الحكيم عبد الكريم   

47.  الحياة علومالثاني57.72هدى بشير محمود أمين   

48.  الحياة علومالثاني57.54سارة مطشر حاتم علوان   

49.  الحياة علومالثاني56.45إيالف حامد ياسين إسماعيل   

50.  الحياة علومالثاني56.24عبد هللا سامر عدنان عبود   



51.  الحياة علومالثاني55.57خالد قيصر عبد االمير موسى   

52.  الحياة علومالثاني54.95سحر أحمد جاسم محمد   

53.  الحياة علوماألول54.74عالء الدين حازم محمد فاضل   

54.  الحياة علومالثاني54.49إيمان مقداد محمد احمد   

55.  الحياة علومالثاني54.43احمد أسماعيل ابراهيم خماس   

56.  الحياة علومالثاني54.26نور عدنان خالد سلمان   

57.  الحياة علومالثاني53.39مهدي  صالح  عبد المهدي محمود   

58.  الحياة علومالثاني53.21علي طالب جسام حميد   

59.  الحياة علومالثاني53.03سامر علي جميل مصطفى   

60.  الحياة علومالثاني52.80عمر غني عمر موسى   

61.  الحياة علومالثاني51.64مهدي عامر نعمان اسماعيل   

/  المدمج قسم علوم الفيزياء 

حسب االمر   / 2012-2013

2019/7/25 في  450االداري  

الدورالقسمالمعدلاسم الطالبت

1. األولالفيزياء76.46علي احمد حسن محمد       

2. األولالفيزياء75.36عذراء عبد مصطاف عادي       

3. االولالفيزياء75.21محمد عبدالجبار محمد إبراهيم       

4. االولالفيزياء75.20ميادة فيصل خليل إبراهيم       

5. األولالفيزياء74.88إيمان صفاء نوري سعيد       

6. األولالفيزياء74.24ياسر فخري صبري احمد       

7. األولالفيزياء72.97أزهار ياسين احمد إسماعيل       

8. األولالفيزياء72.66وسام عبد الكريم حسين محمود       

9. األولالفيزياء70.62نور حميد نصيف جاسم حسين       

10. األولالفيزياء69.44أنغام محمد احمد إسماعيل   

11. األولالفيزياء68.59مهند إبراهيم عبد حميد   

12. األولالفيزياء68.41احمد ياسين كاظم علي   

13. األولالفيزياء67.37سارة مهدي سلمان عباس   

14. األولالفيزياء67.19سالم ذياب إبراهيم شهاب   

15. األولالفيزياء66.47مروة كريم حسين عبد   



16. األولالفيزياء66.06سحر خالد محمد إبراهيم   

17. األولالفيزياء64.89فدوى سالم شحاده علي   

18. األولالفيزياء64.47دينا جبار احمد شكر   

19. األولالفيزياء64.41إسراء عبد الكريم محمد علي   

20. الثانيالفيزياء63.57أسامة عبد هللا عبد الكريم فارس   

21. األولالفيزياء63.56غصون رشيد حميد عدوان   

22. األولالفيزياء63.13نور عدنان عبد الستار جمعة   

23. األولالفيزياء63.05زينة رائد سامي جواد   

24. األولالفيزياء61.63إستبرق نكة صالح إبراهيم   

25. األولالفيزياء61.54مديحه خليل جميل عبدان   

26. الثانيالفيزياء61.53نيان جاسم محمد شاه مراد   

27. األولالفيزياء60.34ندى مظهر خلف متعب   

28. األولالفيزياء59.31سهى عزت سلمان عداي   

29. األولالفيزياء58.69هديل محمد عبد احمد   

30. األولالفيزياء58.41زينب حسين معروف حسين   

31. األولالفيزياء57.86حسين قيس عبد الجبار يوسف   

32. األولالفيزياء56.82احمد عبد الكريم احمد سليم   

33. الثانيالفيزياء56.55حنين عالء صاحب حميد   

34. الثانيالفيزياء55.82معاذ عبد الكريم محمد   

35. الثانيالفيزياء55.65عالء عادل مهنا منصور   

36. الثانيالفيزياء55.59شذى صبحي علي حسين   

37. الثانيالفيزياء54.94علي ثائر عدنان زينل   

38. الثانيالفيزياء54.90حسام منير حسين علي   

39. األولالفيزياء54.74مروة محي الدين لطيف جبار   

40. الثانيالفيزياء53.90هدى كريم حمزة الشرقي   

41. الثانيالفيزياء51.17مفيد عبد اللطيف جاسم محمد   

ي  450حسب االمر االداري    /2013-2012/  المدمج قسم علوم الكيمياء 
 
2019/7/25 ف

القسمالدورالمعدلاسم الطالبت

1.  الكيمياءاالول82.45زيد حميد محمود جاسم       

2. الكيمياءاالول76.97الرا بالسم إبراهيم ضاحي       



3. الكيمياءاالول75.55سارة فائق جميل مراد       

4. الكيمياءاالول74.03آسيا عصام أيوب محمود       

5. الكيمياءاالول73.94عائشة سعدون جاسم محمد       

6. الكيمياءاالول72.45نور صباح احمد صالح       

7. الكيمياءاالول68.71سعد سعدون احمد عيسى       

8. الكيمياءاالول68.54عالء عبد الواحد شهاب احمد       

9. الكيمياءاالول67.66صبا عبد القادر حميد رحمه هللا       

10. الكيمياءاالول67.27رند بشير خميس صالح   

11. الكيمياءاالول67.07حنان حسام يحيى نصيف   

12. الكيمياءاالول66.21صبا محمد عبد المجيدجميل   

13. الكيمياءاالول64.92مصطفى رعد يحيى رشيد   

14. الكيمياءاالول64.57براق ناظم كاظم  جواد   

15. الكيمياءاالول64.31دعاء عبد الرحمن خليل علي   

16. الكيمياءاالول63.59هديل صكبان مراد صالح   

17. الكيمياءاالول62.74صبا محمد عليوي براك   

18. الكيمياءاالول62.71إسراء خاجي محمد محمود   

19. الكيمياءاالول62.68نور رحمن حسن حمادي   

20.  الكيمياءاالول62.54سارة مهنا مجول خميس   

21. الكيمياءالثاني62.26حيدر هشام خزعل حمزه   

22. الكيمياءاالول62.19ميثاق ضاري لطيف عباس   

23. الكيمياءاالول62.08مصطفى محمود مراد سليمان   

24. الكيمياءاالول61.91ريام راسم إبراهيم صالح   

25. الكيمياءاالول61.40إستبرق سلمان دلفي جبر   

26. الكيمياءاالول61.09ريم حامد هادي فالح   

27. الكيمياءاالول60.69غادة نوري رشيد ياس   

28. الكيمياءاالول60.49نغم جمال علي رضا   

29. الكيمياءالثاني60.49احمد عبد الكريم حميد جاسم   

30. الكيمياءاالول60.01محمد عبد الحسين سلومي   

31. الكيمياءاالول59.70ضمياء عبيد عبد هللا حمادي   

32. الكيمياءاالول59.69قيس عبدالمهدي صالح   

33. الكيمياءاالول59.62رياض دحام محمد عبد   



34. الكيمياءاالول59.54زينب جاسم محمد مراد   

35. الكيمياءاالول58.95وصال مجبل صالح عطية   

36. الكيمياءاالول58.94مجد مجيد مبارك مصطفى   

37. الكيمياءاالول58.67عماد حازم محمد محسن   

38. الكيمياءاالول58.38نورا غني جاسم محمد   

39.  الكيمياءاالول58.28همام ليث عبد اللطيف جاسم   

40. الكيمياءالثاني57.81احمد سالم ابراهيم وحيد   

41. الكيمياءالثاني57.55صبا يحيى مهدي زينل   

42. الكيمياءاالول57.32ضحى عامر عبدهللا   

43. الكيمياءاالول57.19حيدر علي سعيد محمد   

44. الكيمياءاالول57.13مروان علي صالح رميض   

45. الكيمياءالثاني57.01مروه نزار حسن سلمان   

46. الكيمياءاالول56.87صابرين علي فرحان خليفه   

47. الكيمياءاالول56.64علياء قادر نجرس برغش   

48. الكيمياءاالول56.52أسماء موسى محمودعبد هللا   

49. الكيمياءاالول56.35زيد حسن جمعه حسن   

50. الكيمياءاالول55.93مصطفى داود سلمان علي   

51. الكيمياءالثاني55.84محمود حسن نصيف جاسم   

52. الكيمياءالثاني55.14وليد خالد حافظ مصلح   

53. الكيمياءالثاني54.78علي نوار علي سعدون   

54. الكيمياءالثاني53.97مصطفى فاضل فرمان سلمان   

55. الكيمياءالثاني53.93اسماء محمد محمود عليوي   

56. الكيمياءالثاني53.74زينه نهاد حميد حسن   

57. الكيمياءالثاني53.62شهد غالب جواد كاظم   

58.  الكيمياءالثاني53.49صابرين زهير صبر سرحان   

59. الكيمياءالثاني53.19مروة احمد اسماعيل دمبوس   

60. الكيمياءالثاني52.87ضحى نصر هللا عبد هللا كريفع   

61. الكيمياءالثاني52.52نور عباس احمد خميس   

62. الكيمياءالثاني52.46احمد شهاب احمد خلف   

63. الكيمياءالثاني52.03محمد جاسم علي حسين   

64. الكيمياءالثاني51.99يوسف صباح ارحيم سهيل   



ي  450حسب االمر االداري  / 2013-2012المدمج علوم الرياضيات             
 
2019/7/25 ف

القسمالدورالمعدلاالسمت

الرياضياتاالول83.05سلوم محمود جاسم شهد         1

الرياضياتاالول80.14ناجي ذياب حسن انفال         2

الرياضياتاالول79.76علي كاظم جواد حوراء         3

الرياضياتاالول77.71جاسم نصيف علي عبد أسماء         4

الرياضياتاالول76.10حسين نجم حميد الرحمن عبد         5

الرياضياتاالول67.69قادر هللا عبد ناظم عمر         6

الرياضياتاالول66.40لفتة ذياب عدنان نبيل         7

الرياضياتاالول65.92عباس خضير ياس نور         8

الرياضياتاالول65.77  توفيق حمودي محمد غصون         9

الرياضياتاالول65.59محمد ياور يوسف رومت     10

الرياضياتاالول63.95داود هللا عبد  نجم رؤى     11

الرياضياتاالول63.26سبع عداي عدنان حمزة     12

13. الرياضياتالثاني62.34رديف مسعود فاضل أالء   

14. الرياضياتالثاني61.58فياض رشيد حامد ياسمين   

الرياضياتاالول60.98صالح مطرود الكريم عبد حاتم  15

الرياضياتاالول60.33  صالح مهدي مصلح احمد16

17. الرياضياتالثاني59.56علي حسن علي الهدى نور   

18. الرياضياتالثاني59.54محمد فليح صاحب أوراس   

19. الرياضياتالثاني59.29غانم حسن فالح شيماء   

20. الرياضياتالثاني57.84كاظم محمد هادي يحيى   

21. الرياضياتالثاني57.19حسين سعود كريم سمية   

22. الرياضياتالثاني54.70هادي حسن ستار ايناس   

المجموع للدورينالقسم ت

37علوم الحاسوب 1

61علوم الحياة2

64علوم الكيمياء 3

ياء4 41علوم الفي  

22علوم الرياضيات5
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