
2013-2014                              المدمج قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي

2019/7/25  في 451                                                             حسب االمر االداري  

القسمالتقديرالدوراالمعدلأسم الطالبت

الحاسوبجيداالول71.232أيمن صالح قدوري  محمد       .1

الحاسوبجيداالول70.554محمد خليل ابراهيم فرحان       .2

الحاسوبمتوسطاالول68.508عبدالرحمن محمد طالب محمد       .3

الحاسوبمتوسطاالول68.215ساره عبدالوهاب علي عطية       .4

الحاسوبمتوسطاالول65.114حسين علي مراد عبدالرضا       .5

الحاسوبمتوسطاالول64.473قتيبة كاظم عبد شلبة       .6

الحاسوبمتوسطاالول63.761زينب علي شياع عباس       .7

الحاسوبمتوسطاالول63.24أسامة عماد فائق حمد       .8

الحاسوبمتوسطاالول63.211بيداء غازي رشيد غزال       .9

الحاسوبمتوسطاالول62.219أمجد فوزي خلف محمد   .10

الحاسوبمتوسطاالول62.096دعاء محمد عبدالرزاق حسين   .11

الحاسوبمتوسطاالول61.096هاني مرداس اسماعيل علي   .12

الحاسوبمتوسطاالول60.894مريم محمد خليل عبدالرضا   .13

الحاسوبمقبولاالول59.842سجى اسماعيل ابراهيم خليل   .14

الحاسوبمقبولاالول59.322أيات علي خالد سلمان   .15

الحاسوبمقبولاالول59.318ريم ماجد شكر محمود   .16

سراب لبيب قدوري شكر   .17
الحاسوبمقبولاالول59.172

الحاسوبمقبولاالول59.007وسن صالح لطيف نجم   .18

ياسمين حسن فاضل طعمة   .19
الحاسوبمقبولاالول58.949

الحاسوبمقبولاالول58.749بشار علي عبطان عويد   .20

21.   
الحاسوبمقبولاالول58.399جواهر أسماعيل أحمد جواد

الحاسوبمقبولالثاني58.3898أماني عادل عبد نجم   .22

الحاسوبمقبولاالول57.903سندس جميل مخيبر مشخال   .23

زينب أسماعيل مصطفى زيدان   .24
الحاسوبمقبولاالول57.014

رشا عباس عيدان حسين   .25
الحاسوبمقبولاالول56.918

الحاسوبمقبولاالول56.373شهد علي حسين   .26

الحاسوبمقبولالثاني56.3249نسرين فالح علي صالح   .27

رندة سالم حميد مطرود   .28
الحاسوبمقبولاالول56.271



علي حسين علي عبد الخالق   .29
الحاسوبمقبولاالول55.685

الحاسوبمقبولالثاني55.414ميس نعمه ياس محمد   .30

زينب محمد رضا عبدهللا   .31
الحاسوبمقبولاالول55.321

سارة ابراهيم منصور خضر   .32
الحاسوبمقبولاالول55.182

33.   
الحاسوبمقبولاالول55.154حيدر سعد حبيب خضير

الحاسوبمقبولالثاني55.0748نيره هيثم بصري عزت   .34

35.   
الحاسوبمقبولاالول54.905زينب فيصل وهيب خلف

الحاسوبمقبولاالول54.807عيسى خليل عبدهللا عيسى   .36

الحاسوبمقبولالثاني54.7438شيرين عبدالرحمن سلومي جبير   .37

38.   
الحاسوبمقبولاالول54.689زهراء رعد عبدالحسين بربوتي

الحاسوبمقبولالثاني54.2992امل علي عبدالحسين علوان   .39

الحاسوبمقبولاالول54.285عمر سعد حميد علي   .40

41.   
الحاسوبمقبولاالول54.275صبا رشيد حميد مجيد

42.   
الحاسوبمقبولاالول53.777حسين علي حسين محمد

الحاسوبمقبولالثاني53.606جوان قاسم جابر يوسف   .43

44.   
الحاسوبمقبولاالول53.317صفاء محمد أحمد خضير

الحاسوبمقبولالثاني53.2451تيسير محمد خليل ابراهيم   .45

46.   
الحاسوبمقبولاالول53.101سيف عامرخزعل  مطلك

الحاسوبمقبولالثاني52.7494سرمد عامر نعمان اسماعيل   .47

48.   
الحاسوبمقبولاالول52.584مرتضى عبدالكريم قاسم نصيف

49.   
الحاسوبمقبولاالول52.524غفران قاسم كاظم حسين

الحاسوبمقبولالثاني52.4901علي احمد سعدون مزبان   .50

الحاسوبمقبولالثاني52.2954هبة طالل ياسين جواد   .51

الحاسوبمقبولالثاني52.0488عباس جالل جليل خليل   .52

2019/7/25  في 451حسب االمر االداري   /(2014-2013)                                                                  المدمج قسم الفيزياء للسنة الدراسية  

ت
الرباعي الطالب اسم        

الدورالتقديرالمعدل
القسم

رشيد محمد باسم سجى       .1
ياءاألولجيد77.47 ز الفي 

مخيبر يونس االمير عبد حامد       .2
ياءاألولجيد76.85 ز الفي 

الدين محي الدين زين الدين صالح سماح       .3
ياءاألولجيد75.53 ز الفي 

كاظم حسين منذر محمد       .4
ياءاألولجيد75.02 ز الفي 

عبدهللا علي عبد عبدهللا سمراء       .5
ياءاألولجيد73.78 ز الفي 



علي حومد تركي هدى       .6
ياءاألولجيد72.65 ز الفي 

جاسم شالل حبيب نوره       .7
ياءاألولجيد70.79 ز الفي 

سلمان حسيب محمد ايات       .8
ياءاألولجيد70.62 ز الفي 

9.       
ياءالثانيمتوسط69.7حالوب وفر موسى عمر ز الفي 

سلمان عبد علي محمد  .10
ياءاألولمتوسط69.61 ز الفي 

حسين عيدان مختار سحر  .11
ياءاألولمتوسط69 ز الفي 

وهيب عزاوي كريم ايه  .12
ياءاألولمتوسط68.84 ز الفي 

محمد جاسم غالب قيس  .13
ياءاألولمتوسط67.72 ز الفي 

14.  
ياءاألولمتوسط67.31علي عبد عطا جاسم همسة ز الفي 

15.  
ياءاألولمتوسط67.2سليمان علي حسين نورا ز الفي 

16.  
ياءالثانيمتوسط66.54ميرزا علي سعدون أحمد ز الفي 

17.  
ياءاألولمتوسط66.15حمادي غضبان احمد جهاد ز الفي 

18.  
ياءاألولمتوسط64.84سلمان جبار فالح ابتهال ز الفي 

19.  
ياءالثانيمتوسط64.84هادي علي حربي احمد ز الفي 

20.  
ياءاألولمتوسط64.43علي الرحمن عبد صبحي نور ز الفي 

21.  
ياءاألولمتوسط63.66يونس محمد جاسم سارة ز الفي 

22.  
ياءالثانيمتوسط63.19خليفة سلمان زهير نورس ز الفي 

23.  
ياءاألولمتوسط62.33ساطي مزعل فجر نورس ز الفي 

24.  
ياءالثانيمتوسط61.44الكريم عبد غازي غفران أشجان ز الفي 

25.  
ياءاألولمتوسط60.54مسعود خلف احمد محمد ز الفي 

26.  
ياءاألولمتوسط60.45عبد وادي رزاق سالي ز الفي 

27.  
ياءالثانيمقبول58.99حسن عبود محمد قصي ز الفي 

28.  
ياءالثانيمقبول58.77حسين عبود سعود مصطفى ز الفي 

29.  
ياءالثانيمقبول58.69موسى حسين محمد عامر ز الفي 

30.  
ياءالثانيمقبول58.25علو صالح مطلب قتيبة ز الفي 

31.  
ياءالثانيمقبول57.75محمود سلوم محمود محمد ز الفي 

32.  
ياءالثانيمقبول57.43عبد كريم سعد هبة ز الفي 

33.  
ياءالثانيمقبول57.23جرداك عباس حسين عمر ز الفي 

34.  
ياءالثانيمقبول56.85حسين علي عباس ميديا ز الفي 

35.  
ياءالثانيمقبول56.66عباس رضا يونس أشجان ز الفي 

36.  
ياءاألولمقبول56.41حسن احمد خليل علي ز الفي 



37.  
ياءالثانيمقبول56.09إبراهيم عباس عماد حسين ز الفي 

38.  
ياءاألولمقبول56.03حبيب مراد ابراهيم ميديا ز الفي 

39.  
ياءالثانيمقبول54.56ياقوت الحسين عبد الكريم عبد دنيا ز الفي 

40.  
ياءالثانيمقبول54.48محمد سلمان داود سجى ز الفي 

41.  
ياءالثانيمقبول54.13حسين كريم مناضل حيدر ز الفي 

42.  
ياءالثانيمقبول53.43خلف علوان حسن مقداد ز الفي 

43.  
ياءالثانيمقبول53.15محمد مطلك حمد عمار ز الفي 

2019/7/25  في 451وحسب االمر االداري  2014-2013                    المدمج قسم علوم الحياة للعام الدراسي 

القسمالتقديرالدورالمعدلأسم الطالبت

1.       
علوم الحياةجيد جداًاألول82.53سمر عبد الوهاب عبدهللا مطر

2.       
علوم الحياةجيد جداًاألول82.24رغدة اياد طه عزيز

3.       
علوم الحياةجيد جداًاألول80.79رغد محسن علي عبد

4.       
علوم الحياةجيداألول77.72تهاني رشيد حبيب عناد

5.       
علوم الحياةجيداألول76.52علي غازي حمدي رشيد

6.       
علوم الحياةجيداألول76.2عالء محمد حميد توفيق

7.       
علوم الحياةجيداألول76.12نيره سامر حسين علي

8.       
علوم الحياةجيداألول74.26إيمان باسم فاضل داود

9.       
علوم الحياةجيداألول73.15امنه خضير خلف إبراهيم

10.   
علوم الحياةجيداألول72.46أيمان علوان ناصر حسين

11.   
علوم الحياةجيداألول71.284ناديه حميد جميل مرهون

12.   
علوم الحياةجيداألول71.281منال خالد عبود نجم

13.   
علوم الحياةجيداألول70.2نور عالء ياسين عبد الرحيم

14.   
علوم الحياةمتوسطاألول69.87اماني لطفي عمر موسى

15.   
علوم الحياةمتوسطاألول69.81فرح مزهر زيدان خلف

16.   
علوم الحياةمتوسطاألول69.63افنان صعب فيحان صكبان

17.   
علوم الحياةمتوسطاألول68.57دعاء عبد الكريم قاسم زيدان

18.   
علوم الحياةمتوسطاألول68.09امل طلب جميل حسن

19.   
علوم الحياةمتوسطاألول67.74االء نجم عبد سهيل

20.   
علوم الحياةمتوسطاألول67.73زينب نصر هللا سلمان خلف

21.   
علوم الحياةمتوسطاألول67.35منى عباس توفيق سلمان



22.   
علوم الحياةمتوسطاألول66.82رنده رحاب صالح دواي

23.   
علوم الحياةمتوسطاألول65.68ايالف فرج كريم منصور

24.   
علوم الحياةمتوسطاألول65.63ايالف خالد سعدي عيسى

25.   
علوم الحياةمتوسطاألول64.82دالل عالء جدوع عبود

26.   
علوم الحياةمتوسطاألول64.45رسل حسن تركي عمير

27.   
علوم الحياةمتوسطاألول64.18عذراء عماد عبيد علي

28.   
علوم الحياةمتوسطاألول63.11مارية احمد عبد الستار جاسم

29.   
علوم الحياةمتوسطاألول62.45عذراء عبد احمد خلف

  الثاني62.23زينه فوزي خضر رفعت30
علوم الحياةمتوسط

31  
علوم الحياةمتوسطاألول61.96غصون حسن حسين حميد

32.   
علوم الحياةمتوسطاألول60.81تضامن حسين عبد هللا حسين

33  
علوم الحياةمتوسطاألول60.59ايمان نصيف شهاب حمد

34  
علوم الحياةمتوسطاألول60.43هاله لؤي عبد الجبار حميد

35  
علوم الحياةمقبولاألول59.63غيث احمد غالب حسين

36  
علوم الحياةمقبولاألول59.43آيات عبد األمير محمد كريم

37  
علوم الحياةمقبولاألول59.34نور محمد إبراهيم شناوه

38  
علوم الحياةمقبولاألول58.72هيام جالل حميد حمود

39  
علوم الحياةمقبولاألول58.4اروى عبد الرحمن زيدان خلف

40  
علوم الحياةمقبولاألول57.62محمد فاضل فرج محمد

  الثاني57.46مروه مجيد عدنان41
علوم الحياةمقبول

42  
علوم الحياةمقبولاألول56.3ياسمين نهاد صالح مهدي

      الثاني56.01اية سامي عبد العزيز علي43
علوم الحياةمقبول

      الثاني55.64سرى محمود فاضل احمد44
علوم الحياةمقبول

      الثاني55.6منى مجول محمود موسى45
علوم الحياةمقبول

  الثاني التكميلي55.2امينه عبد األمير صبري سمين46
علوم الحياةمقبول

  الثاني التكميلي55.12حسن محمود علي زبالة47
علوم الحياةمقبول

      الثاني55.01انور مجيد عدنان عبد الوهاب48
علوم الحياةمقبول

      الثاني54.76احمد رحيم عبود رشيد49
علوم الحياةمقبول

     الثاني54.53هديل عبد العزيز علي50
علوم الحياةمقبول

 الثاني التكميلي54.5علياء حازم قاسم علي51
علوم الحياةمقبول

 الثاني التكميلي54.47سجى عدنان عبد القادرمحمد52
علوم الحياةمقبول



 الثاني التكميلي54.21صبا قتيبه عبد علي كريم53
علوم الحياةمقبول

 الثاني التكميلي53.2هبه احمد جاسم زيدان54
علوم الحياةمقبول

 الثاني التكميلي52.92ميسم وليد حسين سلمان55
علوم الحياةمقبول

 

2019/7/25  في 451المدمج قسم علوم الرياضيات وحسب االمر االداري  
 

القسمالدورالتقديرالمعدلالطالب أسمت

الرياضياتاالولجدا جيد87.81حسن عبدال فوزي اشواق       .1

الرياضياتاالولجدا جيد82.21 عبد هادي محمد زهراء       .2

الرياضياتاالولجيد76.41 خلف احمد ابراهيم انتصار       .3

الرياضياتاالولجيد75.08 يونس مراد عباس عبدالرسول       .4

الرياضياتاالولجيد71.64 كاظم حسين عدنان نور       .5

الرياضياتاالولجيد71.23 اسماعيل عبد اياد اية       .6

الرياضياتاالولمتوسط68.18جواد بحر صالل صفا       .7

الرياضياتالثانيمتوسط60.74داود  مصطفى ناظم مروان8

الرياضياتاالولمقبول58.93علي وهاب الستار عبد ايفان9

الرياضياتالثانيمقبول58.21 عبدهللا نجم احمد زينب10

الرياضياتاالولمقبول57.76عبد محمد ذياب عمر11

الرياضياتالثانيمقبول55.74 عباس خضر يوسف زمن12

الرياضياتاالولمقبول55,6 صالح نوار محمد زيدون13

الرياضياتالثانيمقبول55.15 ابراهيم جياد رعد عمر14

الرياضياتالثانيمقبول54.833 كريم علي عبد قتيبه هديل15

الرياضياتالثانيمقبول54.832علي رشيد  اكرم علي16

الرياضياتالثانيمقبول53.98 كاظم ابراهيم مهدي زيدون17

الرياضياتالثانيمقبول52.87جاسم تايه محمد وئام18

الرياضياتالثانيمقبول52.79الدين شمس الدين نجم ضياءالدين هالة19

الرياضياتالثانيمقبول52.31عبد عسل عبد احمد20

ي 451                                    المدمج قسم علوم الكيمياءوحسب االمر االداري  
ز
2019/7/25  ف

القسمالدورالتقديرالمعدلأسم الطالبت

الكيمياءاالولامتياز91.38سبع صادق اسماعيل زينب       .1

الكيمياءاالولجدا جيد87.14سعيد هزبر محسن هللا عبد       .2



الكيمياءاالولجدا جيد85.48حلبوص محمود عادل علي       .3

الكيمياءاالولجيد78.9منهل هللا عبد هالل وضاح       .4

الكيمياءاالولجيد76.21ديوان خورشيد حاتم نور       .5

الكيمياءاالولجيد76.11ابراهيم محيسن طه ايات       .6

الكيمياءاالولجيد73.54لطيف علي كفاح فرح       .7

الكيمياءاالولجيد73.47عايد عليوي بدر سهى       .8

الكيمياءاالولجيد72.83نصيف جليل خالد مهند       .9

الكيمياءاالولجيد72رشيد عبد اياد امنه   .10

الكيمياءاالولجيد70.5ابراهيم خليل سعد وسام   .11

الكيمياءاالولمتوسط69.2خماس صالح مهدي داليا   .12

الكيمياءالثاني متوسط68.78حسن محمد حميد هللا عبد13

الكيمياءاالولمتوسط67.89محيسن حسين علي حسين14

الكيمياءاالولمتوسط67.74اسماعيل ماجد كاطع سحر15

الكيمياءاالولمتوسط66.53مهدي محمد جبار محمد16

الكيمياءاالولمتوسط65.4رضا خليل الخالق عبد علي محمد17

الكيمياءاالولمتوسط65.35محمد راضي عادل سماح18

الكيمياءاالولمتوسط65.27حسن علي حسين19
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