
 
الدراسة الصباحية للعام /قسم علوم الحاسوب /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 2011/2012الدراسي 
 

 المالحظات التقدير المعدل  االسم ت
  جيد جدا 84.8602 حوراء سعد كاظم عبد 1
  جيد جدا 84.3996 سماح عادل محسن عليوي 2
  د جداجي 82.47669 امل عبد العباس فنجان سعيد 3
  جيد جدا 81.77011 بشرى طارق عبد الحفظ مشتت 4
  جيد 79.05779 زهراء معن صالل عمران 5
  جيد 76.86107 وئام فرحان عليوي شالش 6
  جيد 76.52317 سهى دمحم جمعة دمحم 7
  جيد 73.82551 زينب دمحم عبد علي داوود 8
  جيد 73.49221 رسل جواد كاظم عباس 9

  جيد 73.28867 سمير سعدون سارة مهدي 10
  جيد 72.86615 سرى قاسم عباس حسن 11
  جيد 72.6703 زينب سعد شاكر هاشم 12
  جيد 72.55053 دعاء رشيد حسن فليح 13
  جيد 72.52648 احمد عالج غازي حمادي 14
  جيد 72.49994 زينب جبار وادي محيل 15
  جيد 72.3704 ضياء رسول محسن شاكر 16
  جيد 72.9869 م حمزة غافل شاكرحسا 17
  جيد 71.788 حيدر سرحان شمران عناد 18
  جيد 71.47562 علياء حسن مدلول جنو 19
  جيد 70.70381 علي خيري جابر راضي 20
  جيد 70.64598 زينب صليهب عبيد حمادي 21
  متوسط 69.63129 نور حسن كاظم علوان 22
  طمتوس 69.24269 نور علي حسن ناصر 23
  متوسط 69.20462 عال نعمان طراد مرهش 24
  متوسط 69.02688 عمار خالد دمحم علي 25
  متوسط 68.0154 حيدر فليح حسن حمزة 26
  متوسط 67.74608 لينا سالم حسين جاري 27
هبة محسن عبد االمير عبد  28

 العالي
  متوسط 67.56307

  متوسط 67.46959 زهراء جودة وادي عسر 29
  متوسط 67.45963 ور دمحم هادي كاظمن 30
  متوسط 66.7988 ريام طلعت دمحم نزال 31



  متوسط 66.76517 نور الهدى حسين علي ذياب 32
  متوسط 66.73457 فيحاء كامل رضاو كاظم 33
  متوسط 66.60836 دعاء علي نجم عبود 34
  متوسط 66.58511 ميناء اسماعيل خليل ابرهيم 35
  متوسط 66.10808 رؤوف عبد العزيزريام رفعت  36
  متوسط 66.0054 هند فليح حبيب روضان 37
  متوسط 65.91122 منتظر رحيم مجيد حميد 38
  متوسط 65.78059 مريم يحيى مالك جواد 39
  متوسط 65.63939 سارة مسعد لفتة كزار 40
  متوسط 65.62063 كرار جبار عنبر داوود 41
  متوسط 65.57441 هيفائز فاهم فرحان بري 42
  متوسط 65.53539 منتهى عبد الحمزة حميد كليكل 43
  متوسط 65.52837 علياء اسماعيل جاسم عبود 44
  متوسط 65.25665 منى جالوي عيدان ماضي 45
  متوسط 65.12236 علي ناهي مراد دمحم 46
  متوسط 64.72113 نور قاسم عبد هللا كاظم 47
 17444اضافة اسم االمر الجامعي العدد متوسط 64.6717 هيم علي حازم حميد ابرا 48

  7/11/2012في 
  متوسط 64.66867 عتاب منشد جير جاسم 49
  متوسط 64.64527 وسام جواد لفتة بجاي 50
  متوسط 62.96962 صفاء فاهم جاسم دمحم 51
 اضافة اسم االمر الجامعي  متوسط 62.5272 مروى دمحم صالح موله 52

 3/7/2013في 10721العدد 
  متوسط 62.4065 منار ساجد شاكر كاظم 53
  مقبول 59.69437 وسن حمزة سوادي حسين 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

للعام  المسائيةالدراسة /قسم علوم الحاسوب /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 2011/2012الدراسي 

 
 المالحظات التقدير المعدل االسم ت
  جيد 74.70523 م كاظم دمحم هاشمعصا 1
  جيد 72.86380 غسان شاكر موحان شرهان 2
  جيد 70.71099 حسين جواد حبيب دمحم 3
  جيد 70.27244 علي حسين صكبان عبد الحسن 4
  متوسط 69.69026 كرار احسان عيسى عمران 5
  متوسط 69.66487 حيدر عوفي جبر عبد 6
  متوسط 68.43499 حيدر صاحب هادي عبود 7
  متوسط 67.02870 عباس مؤتمن كريم  ليلو 8
  متوسط 65.69166 ثناء قيس جليل مجيد 9

  متوسط 65.39338 امير حمزة غافل حسن 10
  متوسط 65.05540 امل صبار لفتة عبد هللا 11
  متوسط 64.02357 علي حسين علي كطش 12
  متوسط 63.56015 دمحم علي دمحم شغناب 13
اضافة اسم االمر الجامعي  متوسط 62.8547 سعدي جواد عبود حيدر 14

 26/3/2013في  4768العدد
  متوسط 62.23132 حسين حيدر يتيم بديوي 15
  متوسط 62.01951 مصطفى عبد العزيز حيدر حسين 16
  متوسط 61.51913 عبدالمحسن كاظم صاحب حلواص 17
  متوسط 61.48367 علي باسم خليل احمد 18
  متوسط 60.94189 طفى عبد الكريم فرهود موسىمص 19
اضافة اسم االمر الجامعي  مقبول 58.7870 سرجى علي جاسم عباس 20

 26/3/2013في  4768العدد
اضافة اسم االمر الجامعي  مقبول 56.7735 رند نايف علي عاجي 21

 26/3/2013في  4768العدد
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

الدراسة الصباحية للعام / الرياضياتقسم /ضيات الخرجين من كلية علوم الحاسوب والريا
 2011/2012الدراسي 

 
 

 التقدير المعدل  االسم ت
 جيد جدا 85.4691 رضا مطر عبد الحسن عبد دمحم 1
 جيد جدا 83.5976 هدى خالد عبد زيد عبد الرضا 2
 جيد 76.8307 عالء حسين سعيد حسن 3
 جيد 73.8814 دنيا امين عبد الصاحب منشد 4
 جيد 73.1424 حازم هادي عبد الرضاصارم  5
 جيد 72.0624 ايمان سعد صالح فليح 6
 مقبول 68.6326 ايفان دمحم عبد غانم 7
 مقبول 68.4973 زينب نعمة عداي حسين 8
 مقبول 68.2962 وسام صادق خضير عباس 9

 مقبول 67.7951 دنيا حسون كريم حسون 10
 مقبول 67.4490 علي جبار شعالنبيد ع  11
 مقبول 67.2277 حسام محمود حسين خضير 12
 مقبول 66.4657 غالب دمحم غالب حسن 13
 مقبول 66.0103 رغد عدنان شنشول جبر 14
 مقبول 64.2886 سجى نجاح عبد الكريم ولي 15
 مقبول 64.2278 رغد رعد فوزي ظاهر  16
 مقبول 63.8608 مها دمحم سرهيد سلمان 17
 مقبول 62.9442 جواد لمياء يوسف حسن 18
 مقبول 61.8377 زهراء عبد الرحمن جعفر دمحم باقر 19
 مقبول 61.8173 طالب حسن شيحان حمدان  20
 مقبول 61.4700 ندى حمزة شندل جاسم 21
 مقبول 60.1758 زينب علي دمحم بلعوط 22
 مقبول 60.0780 زهراء شامل محسن علوان 23
 مقبول 60.0564 ود عقيل تحسين فاضل 24
 متوسط 57.6898 بيداء ثاير طالب يوسف 25

 
 
 
 
 
 
 
 



الدراسة الصباحية للعام /قسم علوم الحاسوب /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 2012/2013الدراسي 

 التقدير المعدل االسم ت
 جيد جدا 80.4444 حسين علي طعمة فيحان 1
 جيد 78.9334 زهراء فاضل سعيد حسين 2
 جيد 78.7752 فاء جباركتاب عصفورو 3
 جيد 76.2995 ختام دمحم نايف عبادة 4
 جيد 76.1237 احمد خالد حسين نصيف 5
 جيد 75.5319 سجى يوسف خلفة 6
 جيد 75.3968 رشا حامد شاكر عباس 7
 جيد 75.0324 سارة سالم عبد الهادي بعيوي 8
 جيد 74.7755 كوثر مصطفى جاسم حسين 9
 جيد 74.7535 فاضل سلمانسرى صاحب  10
 جيد 73.8442 فاطمة عبد علي نعيم 11
 جيد 73.7510 نور صباح دروال عفريت 12
 جيد 72.9499 زينب شعالن جاسم صويف 13
 جيد 72.6054 رسل عبد السالم موات دمحم 14
 جيد 72.4726 نهلة دمحم جبر سلمان 15
 جيد 71.9895 اسراء منذر هادي عبود 16
 جيد 71.5470 يري عبد زيد عبد الحسيناحمد خ 17
 جيد 71.1173 رانيا كاظم عزيز جبر 18
 جيد 70.8140 صفا جواد كلظم عبود 19
 جيد 70.7664 مروة كريم غبن حسين 20
 جيد 70.7110 اكرم فخري عطية غايب 21
 جيد 70.7002 صفاعلوان جليل علوان 22
 دجي 70.5850 احمد ابراهيم عبد الكاظم عبيد 23
 جيد 70.5843 سارة فاضل دايخ شالل 24
 جيد 70.5737 دمحم كاظم كريم عبد الحسن 25
 جيد 70.3609 هديل  كريم موسى عبد هللا 26
 جيد 70.1991 علي احمد جاسم سلمان 27
 جيد 70.1093 لقاء عبود نهاية ورد 28
 متوسط 69.9093 نور محي حرب محمود 29
 متوسط 69.7365 هاشم عدنان هاشم مهدي 30
 متوسط 69.6255 امل عبيد شعواط علي 31
 متوسط 69.4776 اسماء دمحم حسين راضي 32
 متوسط 69.4218 رسل عامر شاني ظاهر 33
 متوسط 69.2626 مصطفى نجم عبد الزهرة موسى 34



 متوسط 69.0856 حسن وهيب نايف احمد 35
 متوسط 68.3996 نور حسين جبر بلط 36
 متوسط 68.1853 طيف شنشول دكمانوالء عبد الل 37
 متوسط 68.0720 اسماء كاظم فليح خطار 38
 متوسط 67.7866 فاطمة فاضل جاسم دمحم 39
 متوسط 67.6559 مروة فاضل نجم 40
 متوسط 66.5623 زياد كريم طالب رسن 41
 متوسط 66.3880 مثنى راضي فرهود شالش 42
 متوسط 66.2990 ايمان حسين عليوي حليوص 43
 متوسط 66.2880 براء عمار كريم ليلو 44
 متوسط 65.8971 مؤيد عبد هللا مصطفى محسن 45
 متوسط 65.8741 نبيل عايد جاهل جرد 46
 متوسط 65.5346 االء عبد اللطيف شنشول دكمان 47
 متوسط 65.4793 عباس علوان ناصر جبر 48
 متوسط 65.2737 نذير علي هادي حسون 49
 متوسط 65.2619 دون داودسارة حسين سع 50
 متوسط 64.9724 حيدر راسم شباط عودة 51
 متوسط 64.8335 صفا حاكم شاكر عباس 52
 متوسط 64.6737 نجالء ناظم شاكر حمود 53
 متوسط 64.5084 هبة عزيز غالي حسين 54
 متوسط 64.4988 اوراس حسين فيصل فرحان 55
 متوسط 64.4535 براءة دمحم هادي سلمان 56
 متوسط 64.4183 بسمة عزيز والي عبد 57
 متوسط 64.2959 زينب عبد الرزاق زاير كاظم 58
 متوسط 64.1856 شيام داود سلمان عودة 59
 متوسط 63.8765 زهراء محسن رحيم سريسح 60
 متوسط 63.6753 ضحى كريم سرحان عبد الحسن 61
 متوسط 63.0928 حسن دمحم عصواد عباس 62
 متوسط 62.6484 ير طاهراالء حاكم كشم 63
 متوسط 62.4329 اسماء كاظم عبد علوان 64
 متوسط 62.0379 زهراء دمحم جبر سلمان 65
 متوسط 61.7064 سارة غازي ساجت تايه 66
 مقبول 59.5597 حمزة محسن عبد نعمة 67
 مقبول 58.7231 علياء ناظم جبر عباس 68
 مقبول 58.5813 علي راضا علي ياسين 69
 مقبول 58.2717 مد هاشم حميد حبيباح 70

 



 
الدراسة الصباحية للعام / الرياضياتقسم /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 2012/2013الدراسي 
 

 
 التقدير المعدل االسم ت
 جيد جدا 83.8133 رغدة ناصر عبد الحسين 1
 جيد جدا 82.9673 ضحى طعيمة عبد الكلظم 2
 جيد 79.9989 دمحم هادي لفته 3
 جيد 76.3283 دعاء دمحم  حميد 4
 جيد 75.0294 احمد ابرهيم عبد 5
 جيد 74.6862 رئام عبد السجاد 6
 جيد 73.6751 دمحم سالم اسماعيل 7
 جيد 71.5279 عباس جواد كاظم 8
 جيد 71.0669 أساور جبارخديدان 9

 متوسط 68.5679 مرتضى دمحم جابر 10
 متوسط 68.5105 حسن علي خوان 11
 متوسط 68.4733 زهراء حمزة عبد علي  12
 متوسط 68.3907 منتظر ناجي بشير 13
 متوسط 68.3269 زين العابدين عباس ناصر 14
 متوسط 68.2080 االء كريم عبد 15
 متوسط 68.1955 دمحم عبد االمير كاظم 16
 متوسط 68.1607 كرار خيري جبار 17
 سطمتو 67.6163 ميقات سامي رحمن 18
 متوسط 67.3188 جمان محمود عبيد 19
 متوسط  عالء مهدي لعبي 20
 متوسط 66.7210 زهراء ماجد امين 21
 متوسط  حيدر حسن بعيوي 22
 متوسط 65.9984 سجى جابر كريم 23
 متوسط 65.7411 ايالف جاسم مهدي 24
 متوسط 65.5112 نهى عبد الكريم حبيب 25
 وسطمت 65.4179 دمحم حيدر كاظم 26
 متوسط 64.5362 زهراء كريم حيدر 27
 متوسط 64.0510 دمحم عثمان دمحم 28
 متوسط 63.5447 احمد كريم عبيد 29
 متوسط 62.9017 احمد نصير شاكر 30
 متوسط 62.8877 عذراء حسين ناصر 31



 متوسط 62.6072 قاسم كريم كاظم 32
 متوسط 62.6072 زيد حسين دمحم 33
 متوسط 62.1324 سحر نعيم جاسم 34
 متوسط 61.9913 دمحم عدنان جبر 35
 متوسط 61.2714 حنين هادي كاظم 36
 متوسط 61.1511 احمد رياض محسن 37
 متوسط 61.1115 اسامه نعمة جبار 38
 متوسط 60.8568 علي حساب صكبان 39
 متوسط 60.8071 حسن علي عبد االمير 40
 متوسط 60.4011 شيماء مهدي حسن 41
 متوسط 60.0626 ان داخل كاظمايم 42
 مقبول 58.2973 حيدر عبد هللا صفر 43
 مقبول 58.2578 همام عبد اللطيف زحوار 44
 مقبول 57.2345 حسين شهيد حسين 45
  مقبول 56.2996 كرار عبد الجليل 46
  مقبول 55.8779 دمحم كريم الطيف 47
 مقبول 55.3068 احمد عبد الكاظم علي 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
للعام  المسائيةالدراسة /قسم علوم الحاسوب /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 2012/2013الدراسي 
 
 
 
 

 التقدير المعدل االسم ت
 جيد جدا 80.5951 حيد  ماجد احمد شامخ 1
 متوسط 69.1712 رحاب صبري جواد 2
 متوسط 67.9963 ختام خرباط عبد السيد عبد 3
 متوسط 67.3764 امير سعد كاظم 4
 متوسط 66.4507 احسان فيصل رحيم حسن 5
 متوسط 66.0285 فؤاد جواد كاظم زروك 6
 متوسط 65.8929 هاشم مهدي كاطع 7
 متوسط 65.7133 اسامه فاضل عبد الزهره 8
 متوسط 65.6111 اياد مهدي غالي جودة 9

 متوسط 69.0107 وسام لفتة مدلول دمحم 10
 متوسط 65.2881 صفاء حسن منسي عباس 11
 متوسط 64.9691 بشرى كامل هالل راضي 12
 متوسط 64.5567 زيد صادق باقر 13
 متوسط 64.4735 علي حسن وحيد حسين 14
 متوسط 64.1168 احمد صالح خلف 15
 متوسط 64.0157 علي باسم حري 16
 متوسط 64.0043 علي كريم حسين 17
 متوسط 63.9603 يح  حسن شالكةنورس فل 18



 متوسط 63.6914 مازن مالك علي 19
 متوسط 63.3906 احمد كاظم هادي جاسم  20
 متوسط 63.1498 سالم عادل محسن حسون 21
 متوسط 63.1146 علي دمحم عبد الهادي  22
 متوسط 62.9750 حاتم عادل حاتم  23
 متوسط 62.9678 علي جاسم دمحم 24
 متوسط 61.0220 محسن ضرغام عباس 25
 متوسط 60.8909 دمحم جليل هادي 26
 متوسط 60.868 راقيه جاسم دمحم 27
 متوسط 60.2368 دعاء حسن جعاتي 28
 مقبول 59.7078 رسل حسن شلتاغ 29
 مقبول 59.6280 ساره دمحم حسن 30
 مقبول 59.5534 ورود حسن موسى سابط 31
 مقبول 58.9596 نور كريم عبد الرزاق عبد الحسن 32
 مقبول 58.9192 صفا عادل عمران علي 33
 مقبول 58.6775 عباس علي حسين 34
 مقبول 58.4735 زينب سعد شاكر 35
 مقبول 58.1884 حيدر جعفر سرتيب 36
 مقبول 58.0388 احمد ناظم جالب 37
 مقبول 57.1264 كرار صالح فرهود حسن 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الدراسة الصباحية للعام /قسم علوم الحاسوب /علوم الحاسوب والرياضيات  الخرجين من كلية
 2013/2014الدراسي 

 
 

 التقدير المعدل اسم الطالب ت
 جيد جدا 84,6847 حوراء احمد محرب فجة 1
 جيد جدا 81,5941 اسيل رياض علي هاشم 2
 جيد جدا 80,7425 عذراء جاسم دمحم ناصر 3
 جيد 77,7826 مروة علي كاظم حسين 4
 جيد 77,2738 حسين ماجد امير علي 5
 جيد 77,2520 حسين كريم نعمة كاظم 6
 جيد 76,9050 ريام صالح نجم عبد الزهرة 7
 جيد 76,5535 ميس دمحم زغير عيدان 8
 جيد 76,4046 بالغ حسين موسى دمحم 9

 جيد 75,4431 دعاء حامد مهدي عبود 10
 جيد 75,0779 زهراء عبد العالي موات دمحم 11
 جيد 74,4874 حنان شناوة عريبي مطير 12
 جيد 74,4566 مصطفى طاهرعبد الزهره ظاهر 13
 جيد 74,0657 سالي طعمة وناس حسين 14
 جيد 73,7737 هند فليح حسن عنجور 15
 جيد 73,7491 رؤى ناظم صالل عطية 16
 جيد 73,3688 سرى كامل جابر حسين 17
 جيد 73,0090 دسالي تحسين عليوي عب 18
 جيد 72,8624 انوار عبد الرزاق حسين فلك 19
 جيد 72,6932 ريام رحيم جواد كاظم 20
 جيد 72,2821 سرى علوان دمحم عبدهللا 21
 جيد 71,8611 زهراء كاظم عبد زيد كاظم 22
 جيد 71,1485 حوراء قاسم فنجان فارس 23
 جيد 71,0549 رغد عبد الكريم جاسم صكبان 24
 جيد 70,8714 ينب يوسف نجم عبدز 25
 جيد 70,4357 اسماء احمد مهدي راضي 26
 جيد 70,3240 سارة رشيد طالب جياد 27
 جيد 70,2232 براء كامل كريم عبد الحسن 28
 متوسط 69,5233 حوراء محسن فيصل ابراهيم 29
 متوسط 69,4482 احالم سامي حمزة حسين 30
 متوسط 69,0487 مريم عمران موسى عبطان 31
 متوسط 68,7095 جنان كريم عبد العالي نعمة 32



 متوسط 68,6053 علي كامل كاظم عباس 33
 متوسط 67,9469 مريم ناظم ايدام جبر 34
 متوسط 67,5885 امجد عباس جابر سحاب 35
 متوسط 67,5122 سيف زهير رزاق جدي 36
 متوسط 67,3762 شوق وحيد دمحم مذري 37
 متوسط 66,9162 ليل غيالندمحم صادق عبدد 38
 متوسط 66,4488 خالد رحمن حسن علي 39
 متوسط 66,3073 االء فالح جاسور جبار 40
 متوسط 66,1361 دمحم غانم وصي جياد 41
 متوسط 66,0831 هدى يحيى عباس زعل 42
 متوسط 66,0437 فاطمة احمد عبد بالل 43
 متوسط 65,9299 نور عيسى عبد زيد حنويت 44
 متوسط 65,6469 رتضى نعيم سلمان حمادم 45
 متوسط 65,1099 ريام علي حميد شهيد 46
 متوسط 65,0478 حسن عبد الحسين غانم عبد 47
 متوسط 64,8343 مهند عايد غني حسين 48
 متوسط 64,2222 سارة رضا جبار حمادي 49
 متوسط 64,0252 زهراء عالء حسين كندوح 50
 متوسط 63,9963 نعادل رسول عبد الحسن حسي 51
 متوسط 63,9834 شهد علي ناصر حسين 52
 متوسط 63,9240 حيدر ناصر امانة جاسم 53
 متوسط 63,3480 غسان حسين عريمط عبيس 54
 متوسط 63,1791 مصطفى حميد عبد السادة شاطي 55
 متوسط 62,9589 سجا صبيح مطرود زغير 56
 سطمتو 62,8707 علي عبد الكريم ابراهيم هاشم 57
 متوسط 62,7962 صفا رياض عليوي حسن 58
 متوسط 62,4949 نسرين عبد الزهره حازم حسن 59
 متوسط 62,3532 ظافر عباس تركي ناهي 60
 متوسط 61,929 غفران ساجت عباس دمحم 61
 متوسط 61,5972 حيدر حميد مبارك محيسن 62
 متوسط 61,4918 فاطمة فاضل جابر عبد 63
 متوسط 61,3592 مهدينور ناجي صالح  64
 متوسط 61,1826 رغد مهدي حسن حسين 65
 متوسط 60,9426 ذو الفقار نافع علي دمحم 66
 متوسط 60,7290 رونزة واسط فالح ورد 67
 متوسط 60,6130 باسم حاكم حميد جاسم  68



 متوسط 60,452 نور ابراهيم رزاق حسن 69
 متوسط 60,3332 علي جمال هاتف يامر 70
 مقبول 59,8981 سي عبد الرزاق ناجي شكرروا 71
 مقبول 59,8866 نور رزاق عبيد خواف 72
 مقبول 59,852 دمحم جواد كاظم عبد 73
 مقبول 59,844 وليد سلمان عبد زيد غيدان 74
 مقبول 58,814 علي احمد عبد الحسين كريم 75
 مقبول 58,5897 وصال صادق جغيل بادي 76
 مقبول 58,5556 نور حمزة عبد عباس 77
 مقبول 56,833 علي عايد دمحم عبد هللا 78
 مقبول 55,2044 مصطفى حاكم عناد رضا 79
 مقبول 53,8398 علي حسين علي عباس 80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

للعام  المسائيةالدراسة /قسم علوم الحاسوب /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 2013/2014الدراسي 

 
  المعدل اسم الطالب ت
  80,9474 سهاد عباس رضا سلمان 1
  78,2858 زهراء عماد دايم علوان 2
  74,7448 ندى جبار دبي مرهج 3
  72,9287 ام البنين عبد الرضا كاظم كشاش 4
  69,7817 منار رعد عبد الحسن هادي 5
  67,1307 احمد جودة وادي عسر 6
  66,2207 احمد كريم عليوي 7
  66,2097 علي مؤيد جواد 8
  66,1171 حسن كرم رضيوي غنوم 9

  65,4649 احمد عبد الحسين موسى كاظم 10
  65,2801 ثامر عادل ماجد شعالن 11
  63,4096 عمار عبد هللا زغير 12
  62,9611 حيدر عبد الكريم جبار حمزة 13
  62,2717 الق رياض فاضل 14
  62,0466 بيداء معن عبد 15
  62,0283 علي كريم كاطع 16
  62,0165 زينب حمزة جالوي حمزة 17
  62,0159 عقيل عدنان كاظم تويل 18
  61,3784 دمحم تقي علي حسين 19
  61,1372 اسعد جواد حميدي 20
  60,9409 نبيل عامر حسين 21
  60,823 غزوان جعفر غزوان فرحان 22
  60,407 مسلم دمحم جاسم حمود 23
  60,3587 اسراء كامل عباس محسن 24
  60,357 عبد هللا عبد الكاظم سلمان صنكور 25
  60,2050 صاحب علي صاحب عبد المهدي 26
  59,6254 غفران عباس بطي حسين 27
  59,4967 نور عادل هادي  28
  59,4414 كريم رحيم حسين طاهر 29
  59,299 مرتضى دمحم دخيل سرحان 30



  59,0240 ت عبد وهيبسارة ثاب 31
  58,448 زهراء حسن رضا حسن 32
  58,2152 غزوان كاظم حسن 33
  58,1641 طيبة صالح حسين 34
  58,1111 حسام جميل ناصر 35
  57,473 نور خضير زيدان عبود 36
  57,2227 نادية علي حسين 37
  57,0335 وليد فهد عمير وادي 38
  56,7776 سالم علي شبل 39
  56,2088 مصطفى حسن كاظم علوان 40
  55,8429 علي مؤيد مرزة حسين 41
  55,704 فرح حميد ظاهر محيسن 42
  55,2609 واثق نصر جاسم كاظم 43
  55,019 مهند جلوب جاسم حيدر 44
  54,994 احمد صالح فرهود حسن 45
  54,6917 حيدر احسان عبد العظيم مهدي 46
  54,0194 احمد حازم ظاهر يوسف 47
  53,8832 اشجان عبد الكريم عبد علي 48
  53,6737 احمد مهدي صاحب تومان 49
  53,6011 زيد نايف علي عاصم 50
  53,009 نزار عادل جاسم عباس  51
  51,5292 حسنين فاهم حسن عافص 52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



راسة الصباحية للعام الد/ الرياضياتقسم /الخرجين من كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 2013/2014الدراسي 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  83,0746 سحر رزاق خريبط 1
  69,8003 مروة سالم عواد 2
  68,1065 زينب يحيى عبد  3
  67,055 عبد هللا حسين علي 4
  65,7672 اسيل علي حسين 5
  65,3057 فاطمة غالي عبد 6
  64,2857 ابتسام عبيد اهدل 7
  63,8295 عظيم كريم كاظم 8
  63,5374 حوراء دمحم عباس 9

  63,2609 ضحى علي حسن 10
  63,0068 حوراء طالب عبيد 11
  61,793 سهاد فاضل عجة عبد 12
  61,5848 منتظر حميد صباح 13
  61,1109 مصطفى حماد عبيس 14
  59,7586 منى شمخي منصور 15
  59,126 احمد رسول عباس 16
  58,9285 حسين علي جبار 17
  57,5849 علي كامل فليح 18
  57,483 دمحم ابراهيم مهدي 19
  56,931 هادي عسكر هادي كاظم 20
  56,1302 زينب علي هاشم 21
  55,2746 اخالص مردان فليح 22



 
 

 /كلية علوم الحاسوب والرياضيات من الخرجين ةبتسلسل الطل
للعام الدراسي  الصباحيةالدراسة /قسم علوم الحاسوب 

 حسب المعدل والتقدير 2014/2015
 

 التقدير المعدل االسم ت
 جيد جدا 88.771 مريم ناجح خليل وحيد 1
 جيد جدا 88.734 زهراء فليح علي وناس 2
 جيد جدا 86.945 اسيل تايه سوادي عطية 3
 جيد جدا 86.907 هبه عباس مراد جوير 4
 جيد جدا 80.682 هادي ناجيحسين عالء عبدال 5
 جيد جدا 80.533 نوره عاجل هادي وثيج 6
 جيد 79.578 بسمة سالم زواد مشري 7
 جيد 79.514 بهاء كريم سعد شالكه 8
 جيد 79.013 سجى صادق سعدون ناجي 9

 جيد 78.153 احمد رياض مطر جواد 10
 جيد 76.995 مها خميس عبدالحسين حمزة 11
 جيد 75.771  مزعلنورا انمار دمحم 12
 جيد 75.285 مصطفى رزاق عبد كاظم 13
 جيد 74.078 امير علي نجم عبود 14
 جيد 73.155 سارة مجيد عبدالحسين هاتف 15
 جيد 72.934 بتول علي جبار خزي 16
 جيد 72.271 طيبه زياد مروح سرحان 17
 جيد 71.422 زهراء حميد عبد حسن 18
 جيد 71.410 سرى ضياء عبدالزهراء دمحم 19
 جيد 71.195 مهند علي حسين غريب 20
 جيد 70.518 زهراء غانم عبيد سلمان 21
 جيد 70.480 علي حسن جليل زياد 22
 متوسط 69.594 وسام عدنان عبود يوسف 23
 متوسط 69.230 ايات رائد مكي حمزة 24
 متوسط 67.6170 انظار صالح  صاحب حسن 25
 متوسط 67.361 ينباقر جبار وحيد حس دمحم 26
 متوسط 66.2017 امال عبد الكريم حسن حسين 27
 متوسط 65.839 مصطفى اسماعيل عبدالواحد حسن 28



 متوسط 65.7567 شروق حاتم عبد الكريم مهدي 29
 متوسط 64.86 وعد سعد هندل جبر 30
 متوسط 64.844 حوراء سعد كامل حماد 31
 سطمتو 64.386 ميالد كريم موسى عبدهللا 32
 متوسط 64.205 صبا حسين علي كطش 33
 متوسط 63.776 احمد راشد طوير عيسى 34
 متوسط 63.417 علياء سمير غانم شبيب 35
 متوسط 62.926 عالء دمحم جمعة عامر 36
 متوسط 62.809 رسل حاكم خبط بلبل 37
 متوسط 61.922 هدى سلوم سلطان حاجم 38
 توسطم 61.728 ضي راضي عبداالمير امين 39
 متوسط 61.622 فاطمة علي محيسن دمحم 40
 متوسط 61.543 ماجد رعيد جبر سلطان 41
 متوسط 61.470 ر عباسصفاء علي خض 42
 متوسط 61.1773 هدى عبد الحسين عبد االمير عصفور  43
 متوسط 60.632 رانية احمد جويد كاظم 44
 متوسط 60.0129 د طعمة عبديفارس شه 45
 مقبول 59.348 كاظم صباحمجتبى نزار  46
 مقبول 58.8429 حيدر حميد حسن مهدي  47
 مقبول 58.645 رغد غانم كاظم حسن 48
 مقبول 58.559 زهراء ناظم جابر طعمة 49
 مقبول 58.179 جاسمحسن جودة حسين  50
 مقبول 58.0755   حنان دمحم سالم حجم 51
 مقبول 57.74 دمحم نزال حسين عباس 52
 مقبول 57.503 دالرضا مطرعلياحمد عب 53
 مقبول 57.5004 مصطفى سعد عبد الصاحب حميدي 54
 مقبول 57.3338 شمس متعب عبد الستار مهدي 55
 مقبول 56.861 علي عباس ناجي خضير 56
 مقبول 56.587 علي عبدهللا نجم عبود 57
 مقبول 56.551 علي حسن عبد الكاظم جاسم 58
 متوسط 56.36 حامد هادي فرحان صالح 59
 مقبول 54.642 وليد خالد لعيبي محيدش  60
 مقبول 53.8608 عباس فاضل خليف حمزة 61

 
 
 



 
 
 

قسم علوم الحاسوب الدراسة من  الخرجين ةبالطل تسلسالت
 حسب المعدل والتقدير 2014/2015المسائية للعام الدراسي 

 
 

 ت اسم الطالب المعدل التقدير
 1 امد حسينمنار سعيد ح 64.3119 متوسط
 2 مصطفى عامر دمحم عز الدين 60.8441 متوسط
 3  حليم كريم خشان ماشي 60.780 متوسط
 4 جاسم حسين جاسم زغير 60.3247 متوسط
 5 علي عبد االمير دمحم راضي 60.1754 متوسط
 6 نور اياد جاسم دمحم 59.587 مقبول
 7 بان كاظم مريح خليل 59.500 مقبول
 8 مد موسى دواس كافياح 59.4191 مقبول
 9 انور صباح حميد مهدي 59.172 مقبول
 10 احمد خضير عبد عباس  59.1589 مقبول
 11 حيدر توفيق عذاب رباط 58.950 مقبول
 12 عمار جبار دريب غيدان 58.9399 مقبول
 13 مصطفى رافع جفالوي عبود 58.5999 مقبول
 14 جواد كاظم كريم  شخير 58.5739 مقبول

 15 سامرسامي  فاضل علوان 57.965 لمقبو
 16 حسنين عبد المطلب مهدي علي 57.234 مقبول
 17 سناء جبوري كحار ضاحي 56.9085 مقبول
 18 مصطفى فاضل دخيل سرحان 56.338 مقبول
مصطفى رمزي عبد هللا  56.3239 مقبول

 اسماعيل
19 

 20 دمحم هادي جواد حسن 55.884 مقبول
 21 حمود عبدالحسن زغيراحمد م 55.400 مقبول
 22 رزاق عباس علي راضي 54.511 مقبول
 23 صفا رحيم خلف دمحم 54.088 مقبول



 24 كرار عامر حسين علوان 52.146 مقبول
 
 

 الصباحيةالدراسة  الرياضياتقسم من  الخرجين ةبالطل تسلسالت
 حسب المعدل والتقدير 2014/2015للعام الدراسي 

 
 

 المعدل ديرالتق اســم الطالب ت
 80,9284 جيد جداً  عطية والي عارف قيس 1
 78,4315 جيد مطير عريبي شناوة نبأ 2
 77,7709 جيد بشاره كاظم كلف سلوى 3
 73,2423 جيد عباس حسين راضي شيماء 4
 69,3611 متوسط كاظم صالح ابراهيم غفران 5
 68,9969 متوسط عكلة كاطع حسين رباب 6
 67,9313 متوسط كريم زيد عبد كفاح حوراء 7
 65,9425 متوسط جالب ناصر حسين نور 8
 63,4306 متوسط حمادي جبار هادي وسام 9
 63,4014 متوسط رضا دمحم الجليل عبد احمد 10
 62,0282 متوسط مطلك حميدي كريم حوراء 11
 59,9935 مقبول هندي صافي المحسن عبد علي 12
 59,1731 مقبول عطية حسين الحمزة عبد مرتضى 13
 55,2473 مقبول جبار مشكور تركي مهند 14
 59.2243 مقبول بهاء شاكر محمود علي 15
 58.3864 مقبول نور عبد الكاظم ناجي عباس 16
 58.0999 مقبول دمحم احمد شاكر جبير  17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

الدراسة  االحصاء والمعلوماتية قسممن  الخرجين ةبالطل تسلسالت
 حسب المعدل والتقدير 2014/2015لعام الدراسي ل الصباحية

 
 التقدير المعدل اسم الطالب الرباعي 
 جيد 78.44 االء قاسم ياسين خضير 1

 جيد 76.014 محمود خالد مهدي دمحم 2

 جيد 74.755 بركات محسن فيصل ابراهيم 3

 جيد 74.641 رنا عباس كاظم حسون 4

 جيد 73.059 زهراء نعمة حسن عواد 5

 جيد 72.449 ضحى حران ياسر عبد هللا 6

 جيد 71.985 هدير عبد الكريم مهدي عطية 7

 جيد 71.955 دعاء علي حسين شالكة 8

 جيد 70.722 حنين حسين حربي شعالن 9

 جيد 70.073 نور كاظم فرحان عبيد 10

 متوسط 68.983 يونس ميثم حسين سعدون 11

 متوسط 68.598 غفران علي عليوي سلمان 12

 متوسط 68.495 رامي فاهم تركي مالك 13

 متوسط 67.946 شهد حسن علوان شنان 14

 متوسط 67.662 فرح علي كريم ابراهيم 15

 متوسط 67.28 زهراء كاظم حمودي قنبر 16

 متوسط 67.049 براء هشام عبد القادر مهدي 17

 متوسط 66.03 حسن علي عبد العباس مهدي 18



 التقدير المعدل اسم الطالب الرباعي 
 متوسط 65.996 زيد احمد مجهول شهد 19

 متوسط 65.059 نور غسان حاكم كريم 20

 متوسط 64.982 حسين شاكر علوان طرير 21

 متوسط 64.492 زينة فريد باقر حسون 22

 متوسط 62.947 دمحم عبد الرضا رباط رعد 23

 متوسط 64.996 حوراء قاسم فرحان جوني 24

 متوسط 64.393 مروه صباح جبر نعمة 25

 متوسط 63.723 سلمانمريم دمحم حسن  26

 متوسط 62.783 رؤى حسين علي حسين 27

 متوسط 62.336 مروه ماجد عبد هاني 28

 متوسط 60.189 مهند عبد الكريم حمزة منصور 29

 
 


