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 ول على كلية العلومالطالب األ -1

 ت االسم الثالثي المعدل القسم المالحظات

 .1 تغريد فوزي لطيف 93،92 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي
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 قسام كلية العلوموائل على كل قسم من أالطلبة العشرة األ -2

 قسم علوم الكيمياء

 ت االسم الثالثي المعدل القسم المالحظات

 .1 نور قاسم احمد 83,236 علوم الكيمياء 

 .2 نور جاسم محمد 81,567 علوم الكيمياء 

 .3 ياسمين علي حسين 77,709 علوم الكيمياء 

 .4 شهد عدنان حاتم 76,248 علوم الكيمياء 

 .5 بيداء فيصل عطية 75,224 علوم الكيمياء 

 .6 امنية وائل محمد 72,231 علوم الكيمياء 

 .7 علي انفال عمر 71,453 علوم الكيمياء 

 .8 ساره عدنان مطر 71,129 علوم الكيمياء 

 .9 حنان عباس علوان 70,323 علوم الكيمياء 

 .10 رقيه خليل اسماعيل 69,563 علوم الكيمياء لم يستوفي التدريب الصيفي
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 قسم علوم الحياة

 ت االسم الثالثي المعدل القسم المالحظات

 .11 زمن عطيه صباح 82,23 علوم الحياة 

 .12 عبير حبيب احمد 78,96 علوم الحياة 

 .13 رحاب جمعه منصور 74,85 علوم الحياة 

 .14 ابراهيم خليل وهيب 74,33 علوم الحياة 

 .15 اسراء صالح جهاد 73,33 علوم الحياة 

 .16 تماره جبار مجيد 73,01 علوم الحياة 

 .17 ساره رشيد هادي 72,82 علوم الحياة 

 .18 غفران محمد جدوع 72,42 علوم الحياة 

 72,40 علوم الحياة 
الدين زهراء صالح 

 ناصر
19. 

 .20 زينه رشيد حميد 72.32 علوم الحياة 
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 قسم علوم الفيزياء

 ت االسم الثالثي المعدل القسم المالحظات

 .21 مريم ستار جبار 84,7 علوم الفيزياء لم يستوفي التدريب الصيفي

 .22 زهراء جبار حمه 80.432 علوم الفيزياء 

 79،555 علوم الفيزياء 
مصطفى معتز عبد 

 الوهاب
23. 

 .24 رانيا موفق حامد 78،272 علوم الفيزياء 

 .25 هدى طالب جليل 78،220 علوم الفيزياء 

 .26 مرتضى جمال ثائر 77.277 علوم الفيزياء 

 .27 اسيا حازم علي 75،827 علوم الفيزياء 

 .28 مروان منعم جاسم 74،720 علوم الفيزياء 

 .29 رشا سامان محمد 73،330 علوم الفيزياء 

 .30 ميادة كريم حسن 73،148 علوم الفيزياء 
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 حاسوبقسم علوم ال

 ت االسم الثالثي المعدل القسم المالحظات

 .31 االء جالل عبدهللا 84،125 علوم الحاسوب يستوفي التدريب الصيفيلم 

 .32 شيماء متعب سعدون 76،447 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .33 ريم موفق رحيم 74،262 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .34 هند طالل احمد 71،415 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .35 وعد شاكر محمود 71،244 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .36 منى قيس محمد 67،45 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .37 محمد عدنان خليل 67،083 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .38 سليمانغفران عدنان  66،124 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .39 مروة جاسم محمد 65،786 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي

 .40 اسراء جاسم محمد 65،199 علوم الحاسوب لم يستوفي التدريب الصيفي
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 قسم علوم الرياضيات

 ت االسم الثالثي المعدل القسم المالحظات

 .41 تغريد فوزي لطيف 93،92 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .42 مروة احمد جواد 93،43 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .43 ميس عامر محسن 90،96 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .44 صفاء جمعة محمد 82،93 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .45 فاطمة احمد موسى 82،28 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .46 فاطمة عبد الكريم ياور 78،87 الرياضياتعلوم  لم يستوفي التدريب الصيفي

 .47 ندى محسن خليل 77،41 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .48 رغدة احمد صالح 73،92 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .49 وفاء رمضان عمران 73،69 علوم الرياضيات لم يستوفي التدريب الصيفي

 .50 ابتهال علي خميس 73،12 علوم الرياضيات التدريب الصيفيلم يستوفي 
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