
الدورالمعدل اسم الطالب الرباعيت

ي عبد اللطيف اسد محمد 1
 
االول89.81آمان

االول84.12رسل عدنان عباس صالح2

االول80.86هدى جبار نعمان محمد3

االول78.98عطارد صالح حسن كاظم4

االول78.48رنا طالب حسن سيد 5

االول77.9رسل محمد علي خميس 6

االول77.26نور وعد هللا كاظم حسي   7

االول75.24حال علي لطيف جاسم 8

االول75.2ساره تحسي   محسن حسن9

ي73.74مريم صالح حمادي محمود10
 
الثان

عباس  11 االول73.63حوراء حسي   خضي 

االول73.13ابتهال عزيز محمود طه12

االول72.87ارساء محمد كريم مرهج13

االول72.18ايهاب القدوس جاسم محمد علوان 14

االول71.25رحمه مصطاف كريدي كاظم 15

االول71.24زهراء حسام حسي   رستم16

االول71.11تيسي  ثائر غضبان حميد17

االول70.96ندى عطيه صباح سالم18

االول70.89ميس عادل وردي سلمان 19

االول70.07هدى زياد سعيد رحمن20

االول69.66 وليد عالء الدين صالح عبد الحميد21

االول68.83اية عبد الجبار سليمان داود 22

االول67.63فاطمه مازن صالح زين العابدين 23

االول67.56ساره نذير كريم جاسم 24

االول66.75 ياس خضي  محي جاسم25

االول66.68تبارك احمد جاسم مهدي 26

االول65.27صفا مصطف  رشيد مجيد27

االول64.7رسل عبد الستار جاسم محمد 28

االول64.45علي موفق عزيز اسماعيل29

االول64.45مصطف  مهدي صالح كاظم30

االول64.19أنفال حسن حميد رشيد31

ى عبد المنعم نارصعباس   32 االول63.79بشر

االول63.58علي محسن علي سيالي33

قسم علوم الكيمياء للسنة / (الدراسة الصباحية)اسماء الطلبة خريجي كلية العلوم 
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االول63.1سارة شاكر محمود نده34

االول62.92دعاء وجدي هادي خلف35

االول61.76رنده نور الدين عز الدين عبدالرحيم36

االول61.62شهد عبد الرحمن عبد هللا عبد الكريم 37

االول61.33  هبه سعد عطيه حمد38

االول61.06ايه طه جير فرحان 39

االول60.74انعام محمد صالح مهدي محمد صالح40

االول60.57ايه محمد نوري علي41

االول60.43ضح ناظم طعمة احمد 42

االول59.81أساور عبد هللا حمد درويش 43

االول59.78شيماء قادر حميد حبيب44

االول59.29عبدالكريم صالح حسن هادي45

ق عاشور مبارك عبد الوهاب46 االول59.05استير

االول59.03هاشم طالل عبد اللطيف سعود47

ي جالل48 االول58.74براء عادل حرنر

االول58.32أرساء ثاير نرصه غيدان 49

االول57.28رحاب عامر احمد جنيد50

ي57.12رسل عبد الرحمن جاسم محمد51
 
الثان

االول56.55تماره صكبان داخل فهد 52

االول56.48أيات سعد أبراهيم جاسم53

االول56.34رنج حميد سلمان كمر54

االول56.04ابتهال ماجد محمد سليم 55

اس ثامر عبد رحمان 56 االول55.87نير

ي55.18كرار حكمان خليفه حسن57
 
الثان

االول54.7ارساء اسعد داود حميد58

ي54.11غفران فيضان علي صالح59
 
الثان

الدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االول88.51كوثر صالح ابراهيم كاظم1

االول86.72ساره هادي جاسم سلومي2

االول83.36ثناء محمود مطرود سلمان3

االول82.87عبد هللا سعد صعب عبيد4

االول82.35امل اسماعيل نايف حمد5

االول78.69مصطفى سالم عبد الخالق نعمان6

االول78.65سرور عبود محمد صالل7

قسم علوم الحياة / (الدراسة الصباحية)اسماء الطلبة خريجي كلية العلوم 
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االول77.54مصطفى قاسم خميس علي8

االول76.63رسل غازي شهاب احمد9

االول75.31مروة عبد الكريم حسين10

االول74.71غسق منذر علي طه11

االول74.3دعاء حافظ محمد حسن12

االول74.12صفا فهمي يوسف كاطع13

االول73.83براء عثمان جاسم أحمد14

االول73.81رغد عماد سلمان علي15

االول73.66هالة عبد الحافظ عبد هللا سلمان16

االول73.52هبة مقداد احمد فتحي17

االول72.96إستبرق يونس شلش خلف18

االول72.34فاطمة جاسم محمد عبد هللا19

االول71.96نور صالح شكر محمود20

االول70.77مهند حازم محمد هالل21

االول70.48نهى غازي حسن خلف22

االول70.34حنين عبد الرزاق رجب عبد23

االول70.15احمد فرحان عويد علي24

االول69.91دنيا عبد الستار عبد الوهاب جسام25

االول69.59أثير سمير علي خلف26

االول69.13فرح خالد ناصر حسين27

االول68.97مسار جالل سعد حميد28

االول68.9بلسم عامر إسماعيل طالب29

االول68.1بان صالح علي حسين30

االول68.02دنيا مصطفى جاسم حمودي31

االول67.59شهد رعد مهدي جاسم32

االول67.07مريم مهدي جسام محمد33

34
اكرم عبد الخالق عبد الجبار علي 

غالب
الثاني65.98

االول65.77مريم سامي عبد العزيز محمد35

االول65.72احمد تركي احمد نزال36

االول65.7خلود احمد كريم حميد37

االول65.56فاتن علي جاسم داود38

االول65.53لميس قاسم احمد يوسف39

الثاني65.04زينب جاسم احمد كاظم40

االول64.8زينب مجيد عبد علي حسين41

االول64.78عبد العزيز عبدالكريم شاكر محمود42

االول64.51علي هاشم ابراهيم احمد43

االول64.49زمن علي صالح شكر44



االول64.32مهيمن محمود مهدي صالح45

االول64.27عال شهاب احمد حسين46

االول64.21ضرغام حسن حسين  علي47

االول63.19سجى عبد المجيد لطيف سليم48

الثاني62.97اسراء وليد خماس حمودي49

االول62.44حسين علي عبداالمير يوسف50

االول61.99بدور ثاير حاتم طه51

االول61.74مالك موسى احمد موسى52

االول61.64فاطمه عدنان احمد رشيد53

االول61.27سيناء حميد صبر احمد54

االول61.12ساره فاضل فرج محمد55

االول60.92إسراء حميد عبد علي56

االول60.89هدير مؤيد ذياب احمد57

االول60.47دعاء احمد محمد فرحان58

االول60.43مصعب هالل عبد هللا منهل59

االول59.69ايات عماد ياسين خضير60

االول59.64رويده قاسم احمد عبد61

االول59.45زينب كريم محمود حسين62

االول59.28ساره فارس عباس محمد63

االول59.08محمد حسين خضير عباس64

االول58.74نسرين فاضل علي حسين65

االول57.96محمد منير عبد علي66

االول57.63زينب صفاء جار هللا عبد هللا67

68
رامي نور الدين عز الدين  عبد 

الرحيم
الثاني57.56

الثاني56.93مريم لفته إسماعيل جمعه69

االول56.85رسل ثائر كاظم محمد70

الثاني56.58علي مجيد يحيى حسين71

الثاني54.73اصاله سعد هادي صالح72

الثاني54.43ميثاق طه ياسين عيفان73

الثاني53.54محمد فالح حسن نصر هللا74

الدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االول80.07ايات محمد مبارك حسين1

االول78.46عائشة صالح حسون محمد2

االول77.49غسان قاسم مذري ماضي3

قسم علوم الفيزياء  / (الدراسة الصباحية)اسماء الطلبة خريجي كلية العلوم 
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االول75.87مريم خالد احمد حسن4

االول75.42هاله جاسم فيحان صكبان5

االول74.93مهند جمهور هادي علوان6

االول74.61هديل سعيد خلف شهاب7

االول72.73رفل علي عبد هللا احمد8

االول72رشا زكي علي اكبر محمد9

االول70.52نور محمد ابراهيم محمد10

االول70.09نداء يوسف امر هللا عبد هللا11

االول69.86عضيد مزهر شكر عباس12

االول69.15احمد كامل ناجي علوان13

االول69.14سيف خليل جاسم مشو14

االول68.45احمد حمزة احمد جاسم15

االول68.37نوره جبار مهدي عكاب16

االول68.18قحطان نجم شكور محمود17

االول67.61احمد رضا حسين شكور18

االول67.54ايه محمد عدنان حسين19

االول67.53شهد مظفر داود احمد20

االول67.38ايهاب محسن عليوي محمد21

االول67.3الرا فالح حسن علي22

االول66.5محمد فهمي كامل محمد23

االول66.32نور احمد خميس جدوع24

االول65.07نور صباح حسن علوان25

االول65.05بديعة جالل عبد الحميد حسين26

االول64.76اساور نعمان كامل سرحان27

االول64.45سمية سالم عبد هللا علي28

االول63.81صالح شهاب احمد علوان29

االول63.64مريم سالم مروح ادبيس30

االول62.92تركية حاتم عبد عكال31

ي61.67مرام محسن فاضل عباس32
 
الثان

ي61.42الهام خليل ابراهيم نايل33
 
الثان

ي61.33يسرى عبد احمد حسين34
 
الثان

االول61.28فاطمة احمد حسن جاسم35

االول60.98سيف رائد مولود باشا36

ي60.26ايمان علي جاسم حسن37
 
الثان

ي59.14نسيبة بشار عالوي عبد38
 
الثان

ي58.87دعاء رباح محمد حسين39
 
الثان

االول58.25علي احسان عبد هللا احمد40



ي57.45ايه عبد الحسين علي وهاب41
 
الثان

ي57.14نور منصور حيدر حسن42
 
الثان

ي57.05ايمان داود عثمان عبد43
 
الثان

االول56.63راوية محمد اسماعيل جاسم44

االول56.55احمد محمد علي قاسم45

الدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االول88.53لفته منصور فرحان نهى1

االول81.01ابراهيم جميل محمد وسن2

االول80.07حمد علي سعود علي3

االول77.18محمد سالم حسين عمر4

االول75.65عباس علي محمد ثرى5

االول73.49غايب رحيم كريم ضياء6

االول73.45سندان احمد كاظم زهاد7

االول72.07العزيز عبد ابراهيم ياسين محمد8

االول69.05فرج تايه محمود انتهاء9

االول68.74محمد حسن الرحمن عبد عوف10

االول67.74محمود الجبار عبد رعد عمر11

االول66.05عباس خلف صالح هديل12

االول65.31فاضل محمد خالد ايثار13

االول65.05حمد نايف عامر سجى14

االول64.1سلمان عباس فاضل دعاء15

االول62.69صالح الكريم عبد غسان عباس16

ي62.19طه محمد ابراهيم تقوى17
 
الثان

ي62.08عباس رفعت سعد اسامة18
 
الثان

االول60.83ناصر كريم خالد سجى19

ي60.61احمد حمادة جاسم هيثم20
 
الثان

ي60.51لطيف علوان المنعم عبد سمية21
 
الثان

االول60.2حمود جواد شعالن رسل22

االول60.18محمد حسين جمال دعاء23

االول60.09محمد جاسم علي رنا24

االول59.59خلف زيدان عيسى يوسف25

االول59.48ناصر عليوي مقبل ضحى26

االول59.26حسين حميد وسام زيد27

االول59.19غزي متعب اركان احمد28

ي كلية العلوم  قسم علوم الرياضيات  للسنة / (الدراسة الصباحية)اسماء الطلبة خريحر

ي 454 ااالمر االداري 2017-2016الدراسية 
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االول58.21علي بكي علي مصطفى29

االول57.76علي عبد فياض سالم اية30

ي57.76هللا عبد نجم حامد دحام31
 
الثان

االول57.42ذياب احمد شهاب احمد32

ي57.23مسرهد شطب سلمان احمد33
 
الثان

ي56.56ابراهيم احمد غازي سفانه34
 
الثان

ي56.52خلف حسين ياسين سهير35
 
الثان

ي56.29رشيد مطشر سمير عمر36
 
الثان

ي55.27حسين ناصر محمود فراس37
 
الثان

ي54.69اسماعيل هادي احمد علي38
 
الثان

ي54.62ضائع نصر قاسم رهام39
 
الثان

ي53.98سالم سلمان قاسم عمر40
 
الثان

ي53.69محمد ابراهيم محمد نجاح41
 
الثان

ي52.67فايز فرج الستار عبد غيث42
 
الثان

ي52.66أكبر ياور اسماعيل أحمد43
 
الثان

ي52احمد عبود الستار عبد الئق44
 
الثان

ي51.43كاظم جواد عمار اسماء45
 
الثان

الدورالمعدل اسم الطالب الرباعي ت

االول79.3حامد طالب زيدان خلف 1

االول71.62بالل خالد عدنان عبد الرحمن 2

االول69.83غسق شاكر محمود حسن 3

االول69.23عبد القادر محمد يونس جاسم 4

االول68.9دعاء هادي نصار حسون5

االول67.94عمر عماد انصيف كشكول6

االول67.26رياض قاسم محمد حسين7

االول66.28حسام كاظم جواد علي 8

االول65.52وسام وليد خالد صالح9

االول64.73مصطفى سعد شمس الدين محي الدين 10

االول64.63فاطمة حميد محمد حسن 11

االول63.83اخالص مثنى تركي صالح 12

االول63.71كرار محسن علوان حسين13

االول63.24هدى علي حسين علي 14

االول62.51محمد صالح جوير عبدهللا15

الثاني62.09ضياء يوسف حسن خضير16

االول62.08زهراء علي احمد عبد 17

قسم علوم الحاسوب للسنة / (الدراسة الصباحية)اسماء الطلبة خريجي كلية العلوم 
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االول61.9فاطمة حيدر علي مهدي 18

االول61.64نور مؤيد محمد احمد 19

االول61.59سلوى هاني عباس علوان20

الثاني60.78االء وليد خالد عبد الرحمن 21

الثاني60.66غيث كنعان قحطان علوان 22

الثاني60.56اكرم مهدي لطيف نجم23

االول60.42احمد ثامر خلف مصلح24

االول60.35كاويان طالب فيض هللا محمد 25

االول59.81شهد عبد هللا إسماعيل هادي26

الثاني58.89منال حسين حمد اسماعيل27

الثاني58.53أحمد عبد الحكيم محمد عارف28

الثاني57.85هبة ابراهيم جاسم محمد29

الثاني57.34علي نعمت شكر فرج30

االول56.74ايمن فالح حسن جمعه31

الثاني55.97سيف مجبل سحاب مطر32

الثاني54.66عالء حسين حمد اسماعيل33

الدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االول88.12االء حسين هادي محمود1

االول85.7نور عبد الحسن رشيد غيدان2

االول78.49سيف سعد جاسم محمد3

االول77.52اسامة علي محمد عبد4

االول76.65جيهان اسامة ناظم ابراهيم5

االول71.91نوار جزمي مطرود سلمان6

االول71.07عبد هللا مازن عبد الرحيم وهيب7

االول68.65هبة طه جواد ياسين8

االول67.47اسماعيل احمد ابراهيم خليل9

االول65.67نريمان نصيف شهاب حمد10

االول64.93خولة طالل هاشم سعيد11

االول63.71سجى داود سلمان خليفة12

االول63.34داود سلمان عبد الرزاق عبد العزيز13

االول61.41طه صدام محمود جواد14

االول61حسنين عباس محمد حميد15

االول60.4هشام فاروق عزيز مهدي16

االول58.94محمد مفيد ياسين عبد17

االول58.76ضرغام مقداد محسن مرزا18

ي57.21احمد هادي عبد العزيز ابراهيم19
 
الثان

قسم جيولوجيا النفط / (الدراسة الصباحية)اسماء الطلبة خريجي كلية العلوم 
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االول56.72محمد حيدر صادق فاضل20

ي53.02مخلد وهاب عبد محمد21
 
الثان


