
ي  ي 452 وحسب االمر االداري المرقم 2015-2014المدمج لخريج 
 
2019/7/25 ف

القسمالدورالمعدل التراكمياسم الطالب الرباعيت

1.      

 

علوم الحياةاألول82.23زمن عطيه صباح سالم

2.      

 

علوم الحياةاألول78.96عبير حبيب أحمد حميد

3.      

 

علوم الحياةاألول74.85رحاب جمعه منصور حمادي

4.      

 

علوم الحياةاألول74.33ابراهيم خليل وهيب شهاب

5.      

 

علوم الحياةاألول73.33اسراء صالح جهاد خلف

6.      

 

علوم الحياةاألول73.01تماره جبارمجيد حبيب

7.      

 

علوم الحياةاألول72.81ساره رشيد هادي محمد

8.      

 

علوم الحياةاألول72.42غفران محمد جدوع حسين

9.      

 

علوم الحياةاألول72.4زهراء صالح الدين ناصرعباس

10.   

           

علوم الحياةاألول72.32زينه رشيد حميد عبد الحسين

11.   

           

علوم الحياةاألول71.08نوره خليفه محمد نجم

12.   

           

علوم الحياةاألول70.92ليندا منجد هادي خلف

13.   

           

علوم الحياةاألول70.18هند جاسم محمد محسن

14.   

           

علوم الحياةاالول69.95احمد علي حميد مجيد

15.   

           

علوم الحياةاألول67.84عذراء سلمان محمد محمود

16.   

           

علوم الحياةاألول67.61زينب ياسين خضير علو

17.   

           

علوم الحياةاألول67.31هناء محمد سلمان محمد

18.   

           

علوم الحياةاألول67.23كرار محمد جواد حسن

19.   

           

علوم الحياةاالول67.22سماح خليفه علوان حمد

20.   

           

علوم الحياةاألول66.98ميسون عبد الرزاق علوان حسين

21.   

           

علوم الحياةاألول66.62هبه احمد هيالن حمد

22.   

           

علوم الحياةاألول66.22سرى نصر عبد احمد

23.   

           

علوم الحياةاألول65.8ساره ويسي منصور حسن

24.   

           

علوم الحياةاألول65.75نريمان حسن درويش خساره

25.   

           

علوم الحياةاألول65.73زينة عدنان محمد اسود

26.   

           

علوم الحياةاألول65.55فاطمه اسماعيل عليوي محمد

27.   

           

علوم الحياةاألول65.54أية حسن علي عبود

28.   

           

علوم الحياةاألول65.34تهاني جياد كاظم شهاب

29.   

           

علوم الحياةاألول65.29زمن قاسم محمد حمد

30.   

           

علوم الحياةاألول64.5غفران قاسم حسين حسن

31.   

           

علوم الحياةاألول64.07هدى هادي موسى يوسف



32.   

           

علوم الحياةاألول64.05سهر عبد الكريم محمد وحيد

33.   

           

علوم الحياةاألول64.04سرى عزيز كريم جدوع

34.   

           

علوم الحياةاألول63.98دعاء محمود مهدي صالح

35.   

           

علوم الحياةاألول63.88ياسر ساهر جاسم برغوث

36.   

           

علوم الحياةاألول63.72نور عبد الرحمن محمد شكر

37.   

           

علوم الحياةاألول63.35أحمد قاسم خميس علي

38.   

           

علوم الحياةاألول62.89زينب جمال خميس جنيد

39.   

           

علوم الحياةاألول62.87ساره زيد غضبان غيدان

40.   

           

علوم الحياةاألول62.74سميه حسن تركي عمير

41.   

           

علوم الحياةاألول62.15ميالد جالل عبد الكريم جالل

42.   

           

علوم الحياةاألول62.12وجدان حسن علي حسين

43.   

           

علوم الحياةاألول60.87هند عادل خلف كاظم

44.   

           

علوم الحياةاالول60.63هدى داود سلمان خليفه

45.   

           

علوم الحياةاألول60.4هند احمد علي عبد الرزاق

46.   

           

علوم الحياةاألول59.57أنس عبد المنعم فاضل عزيز

47.   

           

علوم الحياةاألول58.94محمد حميد جدعان عبد

48.   

           

علوم الحياةاألول58.91نوره موفق احمد عباس

49.   

           

علوم الحياةاألول57.76احمد يوسف فاضل حسين

50.   

           

علوم الحياةاألول57.61فردوس خالد نصيف جاسم

51.   

           

علوم الحياةاألول56.97نسرين لطيف مجيد محمد

52.   

           

علوم الحياةالثاني56.93اية باسم عدنان كامل

53.   

           

علوم الحياةالثاني56.38انفال رشيد حميد نجم

54.   

           

علوم الحياةالثاني55.29حنين محمد غضبان احمد

55.   

           

علوم الحياةاألول55.24مصطفى احمد داود سلمان

56.   

           

علوم الحياةالثاني54.86نشور حبيب قدوري حمود

57.   

           

علوم الحياةاألول54.81أميمة مزهر محمد صالح

58.   

           

علوم الحياةاألول54.65حسين عباس اسماعيل عبدهللا

59.   

           

علوم الحياةالثاني54.56زينب عبد االمير خليفه حسين

60.   

           

علوم الحياةالثاني54.54أسراء محمود علي يوسف

61.   

           

علوم الحياةالثاني54.49ضحى عصام عباس نجرس

62.   

           

علوم الحياةالثاني54.29مروه ستار رحمان علوان

63.   

           

علوم الحياةالثاني53.67ابتهال احمد عبد ياسين

64.   

           

علوم الحياةالثاني53.477سرى شاكر محمود خميس



65.   

           

علوم الحياةالثاني53.471عبد الخالق حميد محمود مجيد

القسم الدورالمعدلاالسمت

الرياضياتاالول93.92تغريد فوزي لطيف اسماعيل1

الرياضياتاالول93.43مروة احمد جواد عليوي2

الرياضياتاالول90.96ميس عامر محسن فليح3

الرياضياتاالول82.93صفاء جمعة محمد خلف4

الرياضياتاالول82.28فاطمة احمد موسى محمد5

الرياضيات االول78.87فاطمة عبد الكريم ياور خداداد6

الرياضياتاالول77.41ندى محسن خليل الطيف7

الرياضياتاالول73.92رغدة احمد صالح محمد8

الرياضيات االول73.69وفاء رمضان عمران رشيد9

الرياضياتاالول73.12ابتهال علي خميس علهم10

الرياضيات االول71.83علي وليد طارق عبد الوهاب11

الرياضياتاالول71.6ايمان ثامر كاظم داود12

الرياضياتاالول69.38محمد عبد عليوي محمد13

الرياضياتاالول68.66مريم علي صالح مهدي14

الرياضياتاالول66.21كيالن غالب علي احمد15

الرياضياتاالول65.47فيان سهير مانع احمد16

الرياضياتاالول65.02نسرين سعد حبش سبتي17

الرياضياتاالول63.69رسل وسام سبع خميس 18

الرياضياتالدور الثاني63.47دموع هادي عبد العزيز ابراهيم19

الرياضياتاالول62.94نور غيدان خلف شالل20

الرياضياتاالول62.46ميالد احمد غيدان خلف21

الرياضياتالدور الثاني62.2محمد سراج علي خضير خلف 22

الرياضياتاالول61.98نبراس زهير سلمان خليفه23

الرياضياتاالول61.7محمد عدنان كامل خورشيد24

الرياضياتاالول61.55رباب منذر بدر يوسف25

الرياضياتاالول61.09هند ابراهيم احمد لفته26

الرياضياتاالول60.86دعاء رياض عبد محمد27

الرياضياتاالول59.54مصطفى محمد نجم عبد الوهاب28

الرياضياتاالول57.67حسنين برهان حميد هادي29

2015-2014اسماء الطلبة خريجي قسم علوم الرياضيات للسنة الدراسية 



الرياضياتاالول56.46هبه عبد الرحمن قادر عثمان30

الرياضياتاالول55.92يوسف رعد ابراهيم يوسف31

الرياضياتالدور الثاني54.74ناهده احمد حميد يوسف32

الرياضياتالدور الثاني54.23مصطفى محمود هادي محمد33

الرياضياتالدور الثاني54.04فاطمه محمد عبدهللا مهجهج 34

الرياضياتالدور الثاني53.79فاطمه محمد صادق عبود35

الرياضياتالدور الثاني53.68محمد صباح سلمان جرمط36

الرياضياتالدور الثاني53.52مهدي صالح عبد جاسم37

الرياضياتالدور الثاني53.51معتز عبد الرحمن محجوب مهدي38

الرياضياتالدور الثاني53.26فاطمه ناجي محمود حسين39

الرياضياتالدور الثاني52.97فاروق فارس احمد برغش40

الرياضياتالدور الثاني52.82مصطفى محمد سلمان سالم41

الرياضياتالدور الثاني52.56سيف جواد عبد شلبة42

الرياضياتالدور الثاني52رعد سعد نصيف جاسم43

الرياضياتالدور الثاني51.49وسام فاضل عباس محمود44

الرياضياتالدور الثاني51.44محمد احمد صادق شاكر45

الفيزياءالدورالمعدلاالسم الكاملت

1. الفيزياءاالول84.7مريم ستار جبار ردام     

2. الفيزياءاالول80.432زهراء جبار حمه خان باوه     

3. الفيزياءاالول79.555مصطفى معتز عبد الوهاب مجيد     

4. الفيزياءاالول78.272رانيا موفق حامد محمود     

5. الفيزياءاالول78.22هدى طالب جليل سعود     

6. الفيزياءاالول77.277مرتضى جمال ثامر جواد     

7. الفيزياءاالول75.827اسيا حازم علي حسين     

8. الفيزياءاالول74.72مروان منعم جاسم حمادي     

9. الفيزياءاالول73.33رشا سامان محمد احمد     

10.   

            

الفيزياءاالول73.148ميادة كريم حسن علوان

11.   

            

الفيزياءاالول72.882انهار علي جاسم محمد

12.   

            

الفيزياءاالول72.294محمد ياسين ابراهيم ناصر

13.   

            

الفيزياءاالول72.196إكرام مهدي صبار كرمان

14.   

            

الفيزياءاالول71.999سيماء زهير صادق احمد

15.   

            

الفيزياءاالول71.599رؤى ابراهيم حسن علوان



16.   

            

الفيزياءاالول70.392مصطفى اكرم حسين هادي

17.   

            

الفيزياءاالول69.661رغد عدنان مجيد غدير

18.   

            

الفيزياءاالول69.382اروى خليل إبراهيم قدوري

19.   

            

الفيزياءاالول69.269ساره محمود عبد هللا جواد

20.   

            

الفيزياءالثاني69.145احمد عبد هللا عيسى عبد هللا

21.   

            

الفيزياءاالول68.749ابتهال صباح عبد الحسين بندر

22.   

            

الفيزياءاالول68.139ميس اديب احمد حسن

23.   

            

الفيزياءاالول67.657رؤى قحطان علوان عباس

24.   

            

الفيزياءاالول67.615حنان حاتم احمد محمد

25.   

            

الفيزياءاالول67.349صفا محمد عبد هللا منصور

26.   

            

الفيزياءاالول67.273وديان باسم عرنوص فدعوس

27.   

            

الفيزياءاالول65.852سرى سعدي فاضل علوان

28.   

            

الفيزياءاالول64.858عمر عبد الكريم نوري علي

29.   

            

الفيزياء(التكميلي)الثاني 64.593ضياء حسن علي عطية

30.   

            

الفيزياءاالول64.255مصطفى كريم حسين زبالة

31.   

            

الفيزياءاالول64.163هدير رياض محمد سبتي

32.   

            

الفيزياءاالول63.947ندى حسن دانه صالح

33.   

            

الفيزياءالثاني62.594عالء علي شاكر محمود

34.   

            

الفيزياءالثاني62.229زهراء بشير حكمت عاشور

35.   

            

الفيزياءالثاني62.041منير صالح حمد خلف

36.   

            

الفيزياءالثاني61.871اسكول كامل نجم حسين

37.   

            

الفيزياءالثاني61.563مصطفى قاسم علوان حسن

38.   

            

الفيزياء(التكميلي)الثاني 61.009هالة جبار عبد كاظم

39.   

            

الفيزياءالثاني60.996فاطمة هادي رشيد حمدي

40.   

            

الفيزياءالثاني59.389عمر جبار احمد ابراهيم

41.   

            

الفيزياءالثاني58.754علي سمير علي حسن

42.   

            

الفيزياءاالول58.453تغريد زيد صالح جميل

43.   

            

الفيزياءالثاني57.489محمد خليل موسى محمد

44.   

            

الفيزياءالثاني56.782وليد خالد حميد رشيد

45.   

            

الفيزياءالثاني56.745مروان عامر علوان منصور

46.   

            

الفيزياء(التكميلي)الثاني 56.49زهراء صباح قدوري ويس

47.   

            

الفيزياءالثاني56.171حسين عبد هللا فليح غني

48.   

            

الفيزياءالثاني55.718عبد هللا صفوان محمد سلمان



49.   

            

الفيزياء(التكميلي)الثاني 54.071سجى سالم كاظم محسن

50.   

            

الفيزياء(التكميلي)الثاني 52.474علي عبد الرحمن خلف فهد

القسمالدورالمعدل العاماالسـم الرباعي ت

الكيمياءاالول83.236نور قاسم احمد نايل1

الكيمياءاالول81.567نور جاسم محمد علي عبد2

الكيمياءاالول77.709ياسمين علي حسين عباس3

الكيمياءاالول76.248شهد عدنان حاتم علوان4

الكيمياءاالول75.224بيداء فيصل عطية عران5

الكيمياءاالول72.231امنية وائل محمد حسين6

الكيمياءاالول71.453انفال عمر علي عبد7

الكيمياءاالول71.129ساره عدنان مطر ادبيس8

الكيمياءاالول70.323حنان عباس علوان سعيد9

الكيمياءاالول69.563رقيه خليل اسماعيل ابراهيم10

الكيمياءاالول69.453رهام فائق حميد فيصل11

الكيمياءاالول68.889ساره علي شاكر  حمود12

الكيمياءاالول68.64نور حسن علي صالح13

الكيمياءاالول68.466لبنى سعد محمد حسين14

الكيمياءاالول68.251ندى سعدي حسين خليل15

الكيمياءاالول67.299نور الهدى طالب عبد الكاظم راضي16

الكيمياءاالول65.246غفران زيدان هادي سلمان17

الكيمياءاالول64.741محمود كريم إبراهيم مبارك18

الكيمياءاالول64.425زهره حبيب محمد زينل19

الكيمياءاالول64.419صدى محسن نجم عبد هللا20

الكيمياءاالول64.22مخلد هاشم إبراهيم كاظم21

الكيمياءاالول64.157ريفان فؤاد محمد خضر22

الكيمياءاالول63.971مريم ماهر محمود كاظم23

الكيمياءاالول63.294أيه حميد نصيف جاسم24

الكيمياءاالول63.292ضحى اسامه ناظم ابراهيم25

الكيمياءاالول62.922مروه صالح مهدي صالح26

الكيمياءاالول62.203حيدر سالم عبد الجبار عبد27

الكيمياءاالول60.517ايه عبد هللا محمود حسين28

الكيمياءاالول60.248مصطفى نجم عبد هللا احمد29



الكيمياءاالول60.103حنين سلمان داود حسن30

الكيمياءاالول60.033دعاء جاسم محمد محمود31

الكيمياءاالول59.979حوراء علي كاظم عبد هللا32

الكيمياءاالول59.78سجى ظافر عبد المجيد حسين33

الكيمياءاالول59.769ساره علي ياس علي34

الكيمياءاالول59.599سيف الدين عبد الواحد احمد35

الكيمياءاالول59.49والء داود سليمان علوي36

الكيمياءاالول59.18رفل حسن صالح  احمد37

الكيمياءاالول59.168دنيا احمد عبد اللطيف رحمة هللا38

الكيمياءاالول59.065زينب صباح عمران خشف39

الكيمياءاالول58.356زينب هادي غناوي عبد الحسن40

الكيمياءاالول58.264رهام محمود أكرم احمد41

الكيمياءاالول58.01سروشت احمد علي اكبراسماعيل42

الكيمياءاالول57.908حيدر مجيد رشيد غزال43

الكيمياءاالول57.454أية عماد ناظم إبراهيم44

الكيمياءاالول57.358عال جالل جبار ياسين45

الكيمياءاالول57.105أشواق عبد اإلله سامي حسن46

الكيمياءاالول57.085ازين وهاب احمد اسد47

الكيمياءاالول57.006مصطفى عبد علي صالح48

الكيمياءاالول56.985شمس عمار عزيز ولي49

الكيمياء       الثاني56.681زينب سامي علي شويخ50

الكيمياءالثاني56.363نور عدنان احمد رشيد51

الكيمياءالثاني56.129غفران محسن سبوس حاشي52

الكيمياءاالول56.063شهد كريم إبراهيم علي53

الكيمياءاالول56.027مازن محمد حسين خلف54

الكيمياءاالول55.565هشام صباح احمد صالح55

الكيمياءالثاني54.939امير عدنان حسن احمد56

الكيمياءالثاني54.758لبنى حامد ياسين اسماعيل57

الكيمياءالثاني54.555ايمان ناظم سعيد رحمن58

59.   

           
الكيمياءالثاني54.391حسين قاسم كريم احمد

60.   

           
الكيمياءاالول54.373احمد كمال خلف فارس

61.   

           
الكيمياءالثاني54.251كنار وليد فائق شوكت

62.   

           
الكيمياءالثاني53.182غياث سعد عبد العزيز مظلوم



63.   

           
الكيمياءالثاني52.974منار مجيد الماني محل

64.   

           
الكيمياءالثاني52.885دنيس عبد الكريم محمود حاجي

65.   

           
الكيمياءاالول52.852شهد عبد الرحيم محمد عباس

الكيمياءاالول52.788ازهار صبري لطيف ضمد66

الكيمياءالثاني52.119سارة فاضل يعقوب علو67

الكيمياءالثاني52.06عال عبد السالم عبد الرحمن عبدالقادر68

الكيمياءالثاني51.933ريام عدنان نوري صادق69

الكيمياءالثاني51.677أزهر عبد الوهاب خليل ابراهيم70

التقديرالدورالمعدلأسم الطالبت

الحاسوباألول84125االء جالل عبدهللا خالد1

الحاسوباألول76447شيماء متعب سعدون محمود2

الحاسوباألول74262ريم موفق رحيم عبدهللا3

الحاسوباألول71415هند طالل احمد غايب4

الحاسوباألول71244وعد شاكر محمود سحل5

الحاسوباألول67,45منى قيس محمد روضان6

الحاسوباألول67083محمد عدنان خليل حماده7

الحاسوباألول66124غفران عدنان سليمان علوي8

الحاسوباألول65786مروه جاسم محمد موسى9

الحاسوباألول65204اسراء جاسم محمد هادي10

الحاسوباألول64563نور عادل جواد كاظم11

الحاسوباألول63681اسراء عبدالرزاق محمد حسون12

الحاسوباألول63618ميساء حميد صبر احمد13

الحاسوباألول61591علياء رفعت رشيد مهدي14

الحاسوباألول61222محمد صالح احمد عزيز15

الحاسوباألول60708انسام خالد لطيف حمادي16

الحاسوباألول60685نورس مظهر راشد حسن17

الحاسوباألول60612اسماء هاشم حبيب شالل18

الحاسوباألول60401زينب عماد رجب عبدالحميد19

الحاسوباألول59927مصطفى منصور خضير اسماعيل20

الحاسوباألول59465ساره حسان حازم بيكان21

الحاسوباألول59326طارق طه محمد سعيد22

الحاسوباألول59049نور ثائر عبدالستار نصيف23



الحاسوباألول57734محمد حميد جواد كاظم24

الحاسوبالثاني57697نور سعيد حميد مطر25

الحاسوباألول57594زينب كريم خضير عباس26

الحاسوباألول57437زينب اياد مهدي عباس27

الحاسوباألول57389زينب حسن ياسين هادي28

الحاسوباألول57347موده علي اكرم محمد29

الحاسوباألول57006محمد خلف كاظم ساجت30

الحاسوبالثاني56,79بسمه اسماعيل خليل كاظم31

الحاسوباألول56,74شهد احمد عبدالحميد خميس32

الحاسوبالثاني56286علياء ماجد عبدالحميد ابراهيم33

الحاسوبالثاني56,19نور سالم حميد سبع34

الحاسوبالثاني56152هدى لؤي عبدالكريم سلمان35

الحاسوبالثاني56112هند ليث نعمان قدوري36

الحاسوبالثاني56074محمد جاسم علي محمد37

الحاسوباألول55724زبيدة صفاء عبدالجبار عبدهللا38

الحاسوباألول55678عباس فاضل عباس كيطان39

الحاسوبالثاني55509مروه فؤاد احمد مبارك40

الحاسوباألول55491زينب انور سرتيب شاه محمد41

الحاسوباألول55281سعاد عباس حسين باش اغا42

الحاسوبالثاني55,18مروه سالم متعب حسن43

الحاسوبالثاني55156نور ثائر جميل مهدي44

الحاسوبالثاني54724زمن كاظم فالح كاظم45

الحاسوبالثاني54456مروه فخري ولي كاظم46

الحاسوبالثاني54412حيدر وليد حامد حسن47

الحاسوبالثاني54,34ايالف صفاء عبدالجبار جميل48

الحاسوباألول54285حوراء عبدهللا احمد حسن49

الحاسوباألول54078دعاء هاشم رحيم عيدان50

الحاسوباألول53968علي فاضل شالل صديان51

الحاسوبالثاني53955زينب موفق كريم صالح52

الحاسوباألول53149محمد محمود محمد عارف53

الحاسوبالثاني52978محمد احمد كريم سعدون54

الحاسوبالثاني52,76حيدر رياض جدوع حسن55

الحاسوبالثاني52568ياسمين سعد هادي صالح56



الحاسوبالثاني52317حيدر عداي منهل رشيد57

الحاسوبالثاني52184مصطفى علي كامل عبداللطيف58

المجموعالقسم ت

65علوم الحياة1

45علوم الرياضيات2

70علوم الكيمياء3

ياء4 50علوم الفي  

58علوم الحاسوب5

288المجموع الكلي *


