
القسمالدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

جيولوجيا النفط والمعادناالول85,236افراح يعرب احمد محمد1

جيولوجيا النفط والمعادناالول81,301محمود خلف عبد هللا الطيف2

جيولوجيا النفط والمعادناالول79,375اسماء احمد فياض عفر3

جيولوجيا النفط والمعادناالول77,626نور ماجد كريم احمد4

جيولوجيا النفط والمعادناالول77,612مودة مهدي جابر عبود5

جيولوجيا النفط والمعادناالول74,004عبد هللا عدنان خلف حبيب6

 فالح حمدلي محمد7
جيولوجيا النفط والمعادناالول71,875مصطفى

جيولوجيا النفط والمعادناالول69,529عالء عدنان عواد عباس8

ي65,239علي حميد جميل محمد9
جيولوجيا النفط والمعادنالثانى

جيولوجيا النفط والمعادناالول64,000محمد فراس فرحان حمادي10

جيولوجيا النفط والمعادناالول63,760سالم مجيد حسن نرص هللا11

ى ضاري جاسم12 جيولوجيا النفط والمعادناالول62,683علي حسي 

ى محمود داود13  حسي 
جيولوجيا النفط والمعادناالول62,590مصطفى

ي61,481عبد هللا رباح عبد المهدي محمود14
جيولوجيا النفط والمعادنالثانى

ي59,115احمد معن منشد عبد15
جيولوجيا النفط والمعادنالثانى

ي52,481علي طالب عبد علي16
جيولوجيا النفط والمعادنالثانى

ن قسم علوم الحاسوب للسنة الدراسية  2018-2017اسم الطلبة الخريجي 

القسمالدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

علوم الحاسوباالول81,397ايوب كتاب كايد عبد الحسن1

ى احمد2 علوم الحاسوباالول73,242احمد منعم حسي 

ى3 علوم الحاسوباالول71,855هاله مهند يوسف ياسي 

علوم الحاسوباالول68,004ارساء خطاب عمر حمودي4

علوم الحاسوباالول67,854عمر محمد خليفه حسن5

ي67,369سهاد نرص هللا طرف حنو6
علوم الحاسوبالثانى

ي66,975يارس حميد زيدان خلف7
علوم الحاسوبالثانى

علوم الحاسوباالول66,392عز الدين خليل ابراهيم كاظم8

علوم الحاسوباالول64,623افراح قاسم طاهر حمودي9

علوم الحاسوباالول63,118شهد طه اسعد حنو10

علوم الحاسوباالول62,995مصطفى شهاب احمد كمبش11

علوم الحاسوباالول62,442رحاب محمود حسن خيون12

علوم الحاسوباالول62,218ايالف مقداد عبد اللطيف جاسم13

ى عبدهللا محمد14 ي62,200علي حسي 
علوم الحاسوبالثانى

 كريم خضي   عباس15
علوم الحاسوباالول60,690مصطفى

ي60,211ارساء حسن خضي  حسن16
علوم الحاسوبالثانى
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ى غفران غازي عبد الكريم17 علوم الحاسوباالول59,941حني 

ي59,625صفا محمود ايوب محمود18
علوم الحاسوبالثانى

ي59,615علي صالح الدين احمد فتح هللا19
علوم الحاسوبالثانى

ي59,498انوار محمد عبدالرضا رحيم20
علوم الحاسوبالثانى

علوم الحاسوباالول58,906ابراهيم سلمان داود  حماده21

ي58,569نور الهدى صالح قدوري محمد22
علوم الحاسوبالثانى

ي58,169محمد موفق احمد ظاهر23
علوم الحاسوبالثانى

ي57,906يارس برهان عبد الرحمن صالح24
علوم الحاسوبالثانى

ى ابراهيم محمد25 ي57,692اسان امي 
علوم الحاسوبالثانى

علوم الحاسوباالول57,539علي محمد عبدالكريم احمد26

ى داخل حليحل27 ي57,34ضىح حسي 
علوم الحاسوبالثانى

ي57,051مصطفى عدي خلف سبع28
علوم الحاسوبالثانى

ي57,017عبدالحميد عبدالمجيد حميد نارص29
علوم الحاسوبالثانى

ى جاسم خميس30 ي56,758شهد تحسي 
علوم الحاسوبالثانى

ى31  عدي جميل حسي 
ي56,505مصطفى

علوم الحاسوبالثانى

ي56,465هبه مقداد جاسم محمد32
علوم الحاسوبالثانى

علوم الحاسوباالول56,199نغم روكان عباس جاسم33

ي56,155نبأ معن هادي صالح34
علوم الحاسوبالثانى

ى35 ي55,779طه محمد صالح الدين امي 
علوم الحاسوبالثانى

36
ى عبد القادر حكمت  ياسمي 

عبدالواحد
ي54,911

علوم الحاسوبالثانى

ي54,712زينه زهي  سلمان فرمان37
علوم الحاسوبالثانى

علوم الحاسوباالول54,411مها بدري عبود منصور38

الدورالفرعالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االولالطبية83,214علي ليث خليل ابراهيم1

االولالطبية82,559مريم ضياء نوري عزاوي2

االولالطبية81,530ايات عبد هللا وهيب محمد3

االولالطبية80,879هيام سعد جسام محمد4

االولالطبية79,220حسنى جمال حميد سلمان5

االولالطبية78,711فضاء داود سلوم جباره6

االولالطبية78,140علي عبد القادر حميد رحمه هللا7

االولالطبية76,852ضىح صفاء الدين خميس عبد8

االولالطبية74,296زينب عبد الكريم جليل سعود9

االولالطبية73,564هبه حميد زمان حبيب10

االولالطبية73,194رويده قحطان عدنان غيدان11

االولالطبية73,166نجالء خالد ابراهيم حامد12



االولالطبية72,447ايالف احمد مصطفى عبد الجبار13

االولالعامة71,079دعاء ياس خضي  محمد14

ى عبد الرحمن جاسم15 االولالعامة70,778مروان حسي 

االولالعامة70,773انفال جاسم صالح مهدي16

االولالعامة70,556هذال شهاب احمد منديل17

االولالطبية69,644وسن صالح اسماعيل ابراهيم18

االولالطبية69,463مريم مقداد عبد بولي19

االولالطبية69,093ريام عبد الرحمن سعدون شالش20

االولالطبية68,661اركان محمد محل ابراهيم21

االولالطبية68,176محمد صفاء حمودي عبد22

االولالطبية67,981وسام احمد عبد هللا بريسم23

االولالطبية67,740احمد علي عبد سلمان24

االولالعامة66,445ميس عبد الوهاب عبد كاظم25

االولالطبية65,641عبود عباس عبود كاظم26

االولالعامة65,020ابراهيم جالل نصيف هيالن27

االولالعامة64,977ميفان عمر حسن عبد الرحمن28

االولالطبية64,828رسالن محسن دحام سلك29

االولالطبية64,751مريم عماد ابراهيم مصطاف30

االولالعامة63,757ذرى ابراهيم داود كاظم31

االولالطبية63,451قحطان عدنان عامود يوسف32

االولالطبية63,001حيدر عباس خضي  كاظم33

ى هادي34 ى مهدي حسي  االولالعامة61,809حسي 

ى وادي35 االولالعامة61,767نرسين محمود حسي 

ي قدوري محمد36 االولالعامة61,201رامي صير

االولالعامة60,551محمد حاتم نجم عبد هللا37

يالعامة60,373غفران بشار جبار علوان38
الثانى

يالعامة60,348ديانا حميد رشيد عبد39
الثانى

االولالعامة60,308عبد الواجد محمد خلف عبد هللا40

االولالعامة60,237مريم رعد ابراهيم يوسف41

االولالعامة58,655بدر ثاير مغي  عبد هللا42

االولالعامة58,530رؤى هيثم ايوب يوسف43

يالعامة57,933هناء شهاب احمد محمد44
الثانى

 علي عبيد عبد الرسول45
ى يالعامة57,731حسي 

الثانى

يالعامة56,174احمد صائب رشيد خماس46
الثانى

االولالعامة55,101سارة علوان حميد ردام47

االولالعامة54,877هدى احمد رسحان علي48

يالعامة54,779ضفاف خالد مصلح هندي49
الثانى

ى50 االولالعامة54,574سيف نارص عليوي ياسي 

االولالعامة53,493عبد الكريم حسن علي عبد هللا51



يالعامة53,433مصطفى محمد مجيد احمد52
الثانى

يالعامة52,985عماد رضا خالد مصطفى53
الثانى

ي54 يالعامة52,958محمد كامل ادهام كرجر
الثانى

يالعامة52,158مروان هاشم صبار إبراهيم55
الثانى

القسمالدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

علوم الكيمياءاالول86,074وفاء ثائر حاتم حميد1

علوم الكيمياءاالول81,582مريم موىس درويش نظرعلي2

 حسن علي خالد3
ى علوم الكيمياءاالول81,108حني 

ى4 علوم الكيمياءاالول80,741جنان محمد مصلح حسي 

علوم الكيمياءاالول80,103علي عدنان صالح عيىس5

علوم الكيمياءاالول79,888عبدالرحمن سعد صعب عبيد6

علوم الكيمياءاالول79,462ضىح صالح محمد طه7

علوم الكيمياءاالول79,300زهراء احمد اسماعيل بيات8

ى9 علوم الكيمياءاالول79,171آيات وليد اسماعيل ياسي 

علوم الكيمياءاالول78,556ضىح محمد كاظم نصيف10

علوم الكيمياءاالول78,372طيبه خالد عدنان عبد الرحمن11

علوم الكيمياءاالول77,645والء علي حسن عبدالرضا12

علوم الكيمياءاالول76,390ساره عامر محمود خضي 13

ى14 علوم الكيمياءاالول76,102زمن رياض علي حسي 

علوم الكيمياءاالول74,488زهراء رعد رشيد لطيف15

علوم الكيمياءاالول73,506براء اسعد لطوف احمد16

ى17  محمد حسي 
علوم الكيمياءاالول73,201محمد مصطفى

علوم الكيمياءاالول72,883عباس جاسم محمد كاظم18

علوم الكيمياءاالول72,344ايه احمد ابراهيم علوان19

علوم الكيمياءاالول72,146باسل مثنى محسن عبد20

 محسن علي21
ى علوم الكيمياءاالول72,136مريم حسي 

علوم الكيمياءاالول71,812مريم هاشم حميد صالح22

 علي حسن مصطفى23
ى علوم الكيمياءاالول71,263حسي 

علوم الكيمياءاالول71,158ميس حميد غيدان كاظم24

علوم الكيمياءاالول71,127رسل شكر محمود وهاب25

علوم الكيمياءاالول70,931انعام اياد صادق حميد26

ي70,911مصطفى عبد العزيز بالسم كاطع27
علوم الكيمياءالثانى

ى وادي28 علوم الكيمياءاالول70,866باسم سعد هللا حسي 

علوم الكيمياءاالول70,770رند صباح شاكر محمود29

علوم الكيمياءاالول70,356هديل مجيد حسن نرص هللا30

ى اياد نارص محمد31 علوم الكيمياءاالول70,111حني 

علوم الكيمياءاالول70,110مصطفى سالم شاكر شكور32



ى مبارك33 علوم الكيمياءاالول69,749ليث عبدالحسن حسي 

ى اسعد حنو34 علوم الكيمياءاالول69,483عذراء ياسي 

علوم الكيمياءاالول69,047آالء عبود خضي  احمد35

علوم الكيمياءاالول68,558مكارم لؤي عبدالخالق عطيه36

علوم الكيمياءاالول68,380غفران بشار كريم جواد37

علوم الكيمياءاالول68,366براء جمعة محمد خلف38

علوم الكيمياءاالول67,074رغد عبدالستار محمد هادي39

ى محمد40 علوم الكيمياءاالول66,611احمد عبد العزيز حسي 

علوم الكيمياءاالول66,347نبأ عامر محمود متعب41

علوم الكيمياءاالول65,525ريام مجيد مهدي عطيه42

علوم الكيمياءاالول65,458ارساء عبد محمد درويش43

علوم الكيمياءاالول65,368ريم عامر أيوب محمود44

علوم الكيمياءاالول65,346اسيل قتيبه عبد علي كريم45

علوم الكيمياءاالول65,029مريم جياد كاظم شهاب46

علوم الكيمياءاالول64,873احمد علي هاشم مظلوم47

علوم الكيمياءاالول64,817محمد هاشم احمد جاسم48

علوم الكيمياءاالول64,671رسل جعفر صادق مهدي49

علوم الكيمياءاالول64,205نور عبد الكريم حميد احمد50

علوم الكيمياءاالول63,636مريم صالح سلمان مظلوم51

علوم الكيمياءاالول63,631هديل عماد سلمان علي52

ى53 علوم الكيمياءاالول63,202اسيل رياض حسن حسي 

ى54 علوم الكيمياءاالول62,617حمزه فارس  كاظم  حسي 

علوم الكيمياءاالول62,293ايمن اسماعيل ابراهيم خليل55

علوم الكيمياءاالول61,075مريم مىحي هادي داود56

علوم الكيمياءاالول61,030االء حازم جاسم محمد57

علوم الكيمياءاالول60,771زهراء عطا عبدالكريم عطيه58

علوم الكيمياءاالول60,499هاجر عبد الكريم خليل اسماعيل59

علوم الكيمياءاالول59,881رساب حميد علي عبيد60

ف غالي61
علوم الكيمياءاالول59,602فاتن محمد رسر

علوم الكيمياءاالول59,443ضىح قاسم علي خميس62

ي  خورشيد63
 
علوم الكيمياءاالول59,230علي فيصل ساق

علوم الكيمياءاالول58,537صهيب مثنى عبدالحميد حمد64

ي58,366ساره ابراهيم صالح حسن65
علوم الكيمياءالثانى

علوم الكيمياءاالول58,200مريم سعد ماجد علوان66

علوم الكيمياءاالول57,977رسل بشار داود مصطفى67

علوم الكيمياءاالول57,866زينب حسن شهاب حميد68

علوم الكيمياءاالول57,733رقاد ابراهيم عمران داود69

علوم الكيمياءاالول57,711داليا احمد مجيد غفور70

علوم الكيمياءاالول57,084يارس جبار مجيد حسن71



ى72 ى فاروق حسي  علوم الكيمياءاالول56,981فاروق حسي 

ي56,799أنفال فرحان احمد نارص73
علوم الكيمياءالثانى

علوم الكيمياءاالول56,058علي جاسم عبدهللا محمد74

ي54,933هبه ابراهيم خليل عبد الوهاب75
علوم الكيمياءالثانى

علوم الكيمياءاالول54,741أنفال عبد الرحمن هدرس ابراهيم76

ي54,724محمد خرصى عبد هللا ليلو77
علوم الكيمياءالثانى

ي54,405اسماء ياس خضي  محمد78
علوم الكيمياءالثانى

ي هاشم قدوري79 ي52,95دعاء ناجر
علوم الكيمياءالثانى

ي عبد80
علوم الكيمياءاالول52,917نرجس طالب شمىحى

القسمالدورالمعدلأسم الطالب الرباعيت

علوم الحياةاألول87,326فخر النساء زيد كريم صالح1

علوم الحياةاألول87,160ميساء ايوب ابراهيم علوان2

علوم الحياةاألول86,203ضىح قاسم عويد علوان3

علوم الحياةاألول83,620نياف ماجد علي حماده4

علوم الحياةاألول83,612سلىم حامد عيىس عليوي5

علوم الحياةاألول80,033ريم علي منصور حسن6

علوم الحياةاألول79,289رسل ضاري علي سعيد7

علوم الحياةاألول78,735عذراء طارق احمد  ابراهيم8

علوم الحياةاألول78,297علي خالد درويش حمودي9

علوم الحياةاألول77,797رسل محسن هزبر سعيد10

 علي عباس علي11
علوم الحياةاألول77,394مصطفى

علوم الحياةاألول77,200وداد هاشم نجم عبدهللا12

علوم الحياةاألول77,157أفنان عبد الستار عبدهللا زغيتون13

علوم الحياةاألول76,695مريم عبد السالم سعد هليل14

علوم الحياةاألول76,089علياء طارق محمود خلف15

علوم الحياةاألول74,950ايالف عبد الرحمن احمد ذياب16

علوم الحياةاألول74,699آيات جبار جسام محمد17

علوم الحياةاألول74,397تغريد عادل احمد سلوان18

علوم الحياةاألول74,324رواء ماجد مجيد خليل19

علوم الحياةاألول73,989سىحر عيىس جعفر حميد20

ى مظلوم21 علوم الحياةاألول73,083سارة شلبة حسي 

علوم الحياةاألول71,471هدير يارس جميل جير22

علوم الحياةاألول71,419كوثر رشيد محمد يحن 23

ي مظفر طه سعيد24 علوم الحياةاألول69,745ميالد الننر

علوم الحياةاألول69,582احمد خلف عبد احمد25

ى جاسم عبدهللا احمد26 علوم الحياةاألول68,881حني 

علوم الحياةاألول68,843فرح هشام قاسم نصيف27

ي قسم علوم الحياة اسماء الطلبة خريىحر



علوم الحياةاألول68,152رؤى اياد شفيق توفيق28

علوم الحياةاألول67,969سحر شاكر محمود اسماعيل29

ي فوزي عبد ذياب30
علوم الحياةاألول67,915امانى

ى31 علوم الحياةاألول67,840قاسم محمد مولود حسي 

علوم الحياةاألول67,535محاسن خليل دهش صالح32

علوم الحياةاألول66,241كلثوم عبد الخالق احمد عبد33

علوم الحياةاألول64,470سمي  محسن صالح مهدي34

ي خورشيد35
 
علوم الحياةاألول64,287ايات فيصل ساق

علوم الحياةاألول64,156نورس محمود طالك عنكوش36

علوم الحياةاألول64,141بيداء عباس محسن فضيل37

ي خميس38
 
علوم الحياةاألول 636,921        ايات فاضل ارزوق

علوم الحياةاألول63,555نرسين سالم سلمان حسون39

علوم الحياةاألول63,512ضىح صالح محمد رسحان40

ى علوان41 علوم الحياةاألول63,362وسن مؤيد عبد الحسي 

ى نايف هوه42 علوم الحياةاألول63,107مروه ياسي 

علوم الحياةاألول62,823غيث ثامر حمد عطية43

ي62,439رسل محمود طامي حميد44
علوم الحياةالثانى

علوم الحياةاألول62,262محمد منقذ حمدي احمد45

علوم الحياةاألول62,246ديانا فؤاد محمد علي احمد46

علوم الحياةاألول62,215ورود ثائر لطيف محمد47

علوم الحياةاألول61,910ايمان حسن علي محمد48

علوم الحياةاألول61,711وداد عبد محمد علوان49

علوم الحياةاألول61,628ليل غازي فيصل عناد50

وق كمال هادي صالح51 علوم الحياةاألول61,337رسر

علوم الحياةاألول61,330ايات عبد اللطيف محمد حامد52

علوم الحياةاألول60,642مروة علي حسان علي53

ي60,327براء شهاب احمد رشيد54
علوم الحياةالثانى

علوم الحياةاألول60,211ضىح عبد الحكيم محمد عزال55

علوم الحياةاألول59,770شيماء حسن فرمان جاسم56

ى كامل عباس57 علوم الحياةاألول59,548تغريد ياسي 

علوم الحياةاألول59,075فاطمة نصيف جاسم طعان58

ي58,86هالة احمد سلمان كاظم59
علوم الحياةالثانى

علوم الحياةاألول57,772سبأ ياس خضي  عباس60

ي57,632نىه مؤيد شكر محمود61
علوم الحياةالثانى

ي57,275نور عدنان شعالن جواد62
علوم الحياةالثانى

علوم الحياةاألول56,786مصطفى ريسان شالل رشيد63

ى ابراهيم نارص64 ي56,623عمر ياسي 
علوم الحياةالثانى

ى صير65 علوم الحياةاألول56,619وديان نعمه حسي 

ي56,209فاطمة غسان حمدان جميل66
علوم الحياةالثانى



ى67  محمد صالح حسي 
ي53,833مصطفى

علوم الحياةالثانى

ي53,526ايات هيثم آيوب يوسف68
علوم الحياةالثانى

القسمالدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

علوم الرياضياتاالول84,93فيحاء فاضل عباس خضي 1

علوم الرياضياتاالول74,83كريم مجيد رشيد جميل2

ى علوان3 علوم الرياضياتاالول74,16وسام علي عبدالحسي 

ى طه حسن4 علوم الرياضياتاالول73,98فاطمه ياسي 

علوم الرياضياتاالول73,71زهراء علي محمد حسن5

علوم الرياضياتاالول73,56حيدر علوان سويلم مسلم6

علوم الرياضياتاالول72,34نورس محمد سلمان جدوع7

ى محمود علو8 علوم الرياضياتاالول71,92محمود حسي 

علوم الرياضياتاالول71,06نور داود منصور مضىحي9

ى10 علوم الرياضياتاالول68,08ساجد علوان نارص حسي 

ى11 ي67,14اسماء ثائر علي حسي 
علوم الرياضياتالثانى

علوم الرياضياتاالول66,72نورس احمد حميد حسن12

علوم الرياضياتاالول63,74ختام احمد محيميد نجم13

علوم الرياضياتاالول63,36محمد قاسم محمد حسن14

علوم الرياضياتاالول63,17هيام فاضل محمود جواد15

علوم الرياضياتاالول62,60اسماعيل عبد حسن نحش16

علوم الرياضياتاالول62,38مروه مظهر حمادي احمد17

علوم الرياضياتاالول61,53نور طارق لفتة رشيد18

علوم الرياضياتاالول61,37افنان عبد الكريم حمود مجيد19

علوم الرياضياتاالول60,76ابراهيم عبد الستار عباس جاسم20

علوم الرياضياتاالول60,30منتىه عبد الخالق سلمان حمودي21

علوم الرياضياتاالول60,20محمد نوري اسماعيل  فليح22

ى23 علوم الرياضياتاالول60,07محمد ابراهيم محمد محمد امي 

علوم الرياضياتاالول59,99تغريد حيدر جليل شاكر24

ي جراد25 علوم الرياضياتاالول59,73عبدالرحمن محمد عبد الننر

علوم الرياضياتاالول56,33وفاء حسن قاسم محمد26

ي55,98وصال ليث عبد هللا محمد27
علوم الرياضياتالثانى

ي55,53وفاء محمد طه علوان28
علوم الرياضياتالثانى

ي55,52رائد حكيم جاسم احمد29
علوم الرياضياتالثانى

 علي محان سعيد30
ى ي55,35حني 

علوم الرياضياتالثانى

ي54,96هدى قيس ابراهيم منشد31
علوم الرياضياتالثانى

ي54,1احمد صالح احمد داود32
علوم الرياضياتالثانى

علوم الرياضياتاالول53,36ايناس يارس داود سلمان33

ي قسم علوم الرياضيات اسماء الطلبة خريىحر



ي52,65احمد محمد حسب محمد34
علوم الرياضياتالثانى

ي51,89هديل قيس خضي  محمود35
علوم الرياضياتالثانى

ي51,60شيماء محمد جباره صالح36
علوم الرياضياتالثانى


