
2018-2017خريجون كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

84.009عراقيةذكر146االولالبرمجياتعمر ابراىيم شيت داؤد

81.396عراقيةانثى246االولالبرمجياتفاطمة معن عبد المطيف

79.164عراقيةانثى346االولالبرمجياتشفق عزام نوري محمود

78.821عراقيةانثى446االولالبرمجياتتمارا بشار غانم ىندي

78.781عراقيةذكر546االولالبرمجياتاحمد يوسف محمد خميل ابراىيم

78.778عراقيةانثى646االولالبرمجياتتسنيم محمد حسن مصطفى

77.581عراقيةانثى746االولالبرمجياتناردين حنا اسحاق

76.798عراقيةذكر846االولالبرمجياتانس لؤي ىاشم جاسم

75.908عراقيةذكر946االولالبرمجياتحسام صباح احمد توفيق

75.378عراقيةانثى1046االولالبرمجياتديمة يحيى قاسم يحيى

74.686عراقيةذكر1146االولالبرمجياتحكم حاتم ذنون يونس

74.5809عراقيةانثى1246االولالبرمجياتوفاء عبد المطيف مصطفى احمد

73.684عراقيةذكر1346الثانيالبرمجياتاحمد حسين مرعي حسن

73.219عراقيةذكر1446االولالبرمجياتزيد ىشام سعد اهلل فاضل

72.607عراقيةانثى1546االولالبرمجياتمريم محمد ذنون محمد عمي

72.464عراقيةانثى1646االولالبرمجياتىبة سميمان جرجيس

72.4308عراقيةذكر1746االولالبرمجياتليث غيث عبد الوىاب صالح



72.264عراقيةذكر1846االولالبرمجياتيونس جمال يونس عبد الرحمن

71.921عراقيةذكر1946االولالبرمجياتاحمد عبد الرحمن ادريس صالح

71.7617عراقيةذكر2046االولالبرمجياتاشرف خضير ظاىر عبود

70.868عراقيةانثى2146االولالبرمجياتسرى خضر يونس محمد

69.295عراقيةانثى2246االولالبرمجياترحمة حسين عمي حسين

69.285عراقيةانثى2346االولالبرمجياترؤى رافع محمد احمد

68.9001عراقيةانثى2446االولالبرمجياتمنار جاسم محمد رجب

68.837عراقيةذكر2546االولالبرمجياتمحمود محمد يونس سميمان

68.609عراقيةذكر2646االولالبرمجياتياسر عز الدين محمد صالح

68.426عراقيةانثى2746االولالبرمجياترأفة عبد الرحمن عبد المجيد

66.622عراقيةانثى2846االولالبرمجياتربى تاج الدين جعفر حبيب

66.569عراقيةانثى2946الثانيالبرمجياتامنة نائل عوني محمد سميم

66.503عراقيةانثى3046االولالبرمجياتاماني احمد يحيى حسين

65.659عراقيةانثى3146االولالبرمجياتضحى فائق ذنون يحيى

65.556عراقيةذكر3246االولالبرمجياتمحمد خالد يوسف عبد الرحمن

65.466عراقيةانثى3346االولالبرمجياتميا زىير غانم فرحان

65.042عراقيةذكر3446االولالبرمجياتزيد طالل اسماعيل طو

64.985عراقيةانثى3546االولالبرمجياتسجى عبد الكريم محمد

64.835عراقيةذكر3646االولالبرمجياتىشام سالم محمد شيت احمد

63.337عراقيةانثى3746االولالبرمجياتسماء بسام حسيب عبد الفتاح



63.196عراقيةذكر3846االولالبرمجياتياسين عثمان حسين

61.178عراقيةذكر3946االولالبرمجياتمحمد احمد حسين ظاىر

61.154عراقيةذكر4046االولالبرمجياتزيد عمي بشير عزيز

60.863عراقيةذكر4146االولالبرمجياتكرم سمير عبد المطيف محمد عمي

59.139عراقيةذكر4246االولالبرمجياتعمي محمد عبد اهلل خضر

59.035عراقيةانثى4346االولالبرمجياتدينا محمد منيل عبد الغني

58.363عراقيةذكر4446االولالبرمجياتعبد الستار غدير عمي ابراىيم

58.331عراقيةذكر4546االولالبرمجياتمحمد ناطق رفيق احمد

56.489عراقيةذكر4646االولالبرمجياتعبد اهلل عبد الفتاح محمد

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

86.395عراقيةذكر161االولعلوم الحاسوبرضوان عامر عبد اهلل

84.293عراقيةانثى261االولعلوم الحاسوبنجالء مانع حمو

83.986عراقيةانثى361االولعلوم الحاسوبنورا عمار سالم محمد سميم

83.088عراقيةانثى461االولعلوم الحاسوبشيماء فيمي احمد عبد الرحمن

82.622عراقيةانثى561االولعلوم الحاسوبخالدة بشير عمي

81.868عراقيةانثى661االولعلوم الحاسوببراء عبد المنعم فاضل فتحي

79.696عراقيةذكر761االولعلوم الحاسوبحسن معن يونس حسين

79.128عراقيةذكر861االولعلوم الحاسوبطاىر عمي محمود احمد

78.973عراقيةانثى961االولعلوم الحاسوبدانيا جاسم الياس عموش

78.959عراقيةذكر1061االولعلوم الحاسوبمحمد امجد عبد الوىاب



78.133عراقيةانثى1161االولعلوم الحاسوبشيماء يوسف يعقوب محمد

77.952عراقيةذكر1261االولعلوم الحاسوبمحمد ابراىيم محمد عمي

77.431عراقيةانثى1361االولعلوم الحاسوبرغد موفق خضر مجيد

77.154عراقيةانثى1461االولعلوم الحاسوباشورينا داؤد قريو داؤد

75.35عراقيةذكر1561االولعلوم الحاسوبلؤي ثامر محمد احمد

74.556عراقيةذكر1661االولعلوم الحاسوبعمر فصيح حميد مطر

74.127عراقيةانثى1761االولعلوم الحاسوبىند عبد الغني احمد

73.734عراقيةذكر1861االولعلوم الحاسوبنشوان عزيز رمضان

73.241عراقيةانثى1961االولعلوم الحاسوبسحر وليد منصور حسين

71.089عراقيةذكر2061االولعلوم الحاسوبعمار خير الدين مجيد نجم

70.779عراقيةذكر2161االولعلوم الحاسوبصفاء اياد نجيب سعيد

70.421عراقيةذكر2261االولعلوم الحاسوبعبد اهلل ميند عبد الستار محمد

70.204عراقيةذكر2361االولعلوم الحاسوببكر لؤي حامد

69.791عراقيةانثى2461االولعلوم الحاسوبظفر مظفر محمود عزيز

68.701عراقيةانثى2561االولعلوم الحاسوبمريم رعد جاسم محمد

68.688عراقيةذكر2661االولعلوم الحاسوبعالء عبد اليادي صالح محمد

67.115عراقيةذكر2761االولعلوم الحاسوبزيان جعفر نصور حسن

66.335عراقيةذكر2861االولعلوم الحاسوبمحمود عطية عودة فريش

65.55عراقيةذكر2961االولعلوم الحاسوبيوسف صالح يوسف حسين

65.39عراقيةذكر3061االولعلوم الحاسوبعمر عمي غانم عبد الكريم



65.102عراقيةذكر3161االولعلوم الحاسوبحمزة عمي نايف

64.763عراقيةانثى3261الثانيعلوم الحاسوبتماضر مضر حسن سممان

64.705عراقيةذكر3361االولعلوم الحاسوبعمر محمد حمدون محمود

64.591عراقيةذكر3461االولعلوم الحاسوبمثنى موفق حمد طو

64.561عراقيةانثى3561االولعلوم الحاسوبامنة خميل ابراىيم حسين

64.478عراقيةذكر3661الثانيعلوم الحاسوبعمي محمد جاسم عبد

64.071عراقيةانثى3761االولعلوم الحاسوبسارة محمد ظاىر سميمان

63.934عراقيةذكر3861االولعلوم الحاسوباحمد فيمي محمود محمد

63.252عراقيةذكر3961االولعلوم الحاسوباحمد يونس خضر حسين

62.981عراقيةانثى4061االولعلوم الحاسوبشيد سعد اهلل عزيز مصطفى

62.966عراقيةذكر4161االولعلوم الحاسوبسيزار عصام زوره يوسف

62.867عراقيةذكر4261االولعلوم الحاسوبحازم رعد حازم احمد

62.841عراقيةانثى4361االولعلوم الحاسوبعفراء لقمان يحيى محمد

62.675عراقيةانثى4461االولعلوم الحاسوبافراح نزار محمد محمود

62.624عراقيةانثى4561االولعلوم الحاسوبلمياء احمد خضر قاسم

61.132عراقيةانثى4661االولعلوم الحاسوبايمان رافع محمد يونس

61.129عراقيةانثى4761االولعلوم الحاسوبىبة سرمد حازم عبد اهلل

60.894عراقيةذكر4861االولعلوم الحاسوباحمد رشيد جاسم حمادي

60.77عراقيةانثى4961االولعلوم الحاسوبعبير فائز صالح ياسين

59.587عراقيةانثى5061االولعلوم الحاسوبىنا محمد شيت محمد رمزي



59.453عراقيةذكر5161االولعلوم الحاسوببشار ميند ثامر

58.949عراقيةذكر5261الثانيعلوم الحاسوبياسر ياس فيد طميب

58.769عراقيةذكر5361االولعلوم الحاسوبمحمد سالم عزيز جواد

58.155عراقيةذكر5461الثانيعلوم الحاسوبزيموان خير اهلل شريف

58.086عراقيةانثى5561االولعلوم الحاسوبضحى فائز احمد سمطان

57.98عراقيةذكر5661الثانيعلوم الحاسوبمازن عبد الواحد حسن

57.286عراقيةانثى5761الثانيعلوم الحاسوبسارة حسين محمود شريدي

57.108عراقيةانثى5861الثانيعلوم الحاسوبحنين عصام حازم محمد عمي

55.773عراقيةذكر5961الثانيعلوم الحاسوبعبد اهلل صالح مطر سالم

53.719عراقيةانثى6061الثانيعلوم الحاسوبتقى عماد عبد الرزاق محمد

53.531عراقيةذكر6161الثانيعلوم الحاسوبمحمد رعد احمد مطرود

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

88.852عراقيةانثى141االولالرياضياتشيد احمد عبد حسين

84.66عراقيةذكر241االولالرياضياتعمي فواز عمي عباس

83.377عراقيةذكر341االولالرياضياتسند يونس حمادي عبد الجبار

81.155عراقيةذكر441االولالرياضياتاياد ابراىيم عواد عوض

78.892عراقيةانثى541االولالرياضياتشيماء يوسف محمود عمي

77.377عراقيةذكر641االولالرياضياتوليد عبد المجيد سعيد عمي

73.98عراقيةانثى741االولالرياضياتىبة عبد اهلل طو عبد اهلل

73.255عراقيةذكر841االولالرياضياتعمر محمد جياد محمود



73.116عراقيةذكر941الثانيالرياضياتجياد لطيف رشود مصطفى

72.383عراقيةذكر1041االولالرياضياتاحمد اياد ناصر محمد

71.102عراقيةذكر1141االولالرياضياتفائز فالح فرج جبر

69.302عراقيةانثى1241االولالرياضياتميسم يونس محمد بشير

68.722عراقيةذكر1341االولالرياضياتنجم عبد السالم حسيب نجم

68.362عراقيةانثى1441االولالرياضياتفاتي جالل الياس سميم

67.602عراقيةذكر1541االولالرياضياتجالل محمود سرحان عباس

67.183عراقيةذكر1641االولالرياضياترياض اسماعيل حسين عمي

65.907عراقيةذكر1741االولالرياضياتعزاوي احمد عزاوي رمضان

65.115عراقيةذكر1841االولالرياضياتثائر قحطان محمد ىيجل

64.959عراقيةانثى1941االولالرياضياتمجد اكرم قاسم جرجيس

64.703عراقيةذكر2041االولالرياضياتمحمد اكرم طمب محمد

64.233عراقيةذكر2141االولالرياضياتطارق احمد حمد شحاذة

63.834عراقيةذكر2241االولالرياضياتاحمد عبد السالم محمود بمو

63.253عراقيةذكر2341االولالرياضياتعامر جاسم محمد صالح

62.634عراقيةذكر2441االولالرياضياتعمر ابراىيم صالح محمد

61.571عراقيةانثى2541االولالرياضياتحنان فوزي شاكر محمود

61.014عراقيةذكر2641الثانيالرياضياتاحمد سميمان بشير احمد

60.542عراقيةذكر2741الثانيالرياضياتابراىيم يونس عمي

60.275عراقيةذكر2841االولالرياضياتحسين عمي عويد سميط



60.083عراقيةانثى2941الثانيالرياضياتشمير الياس خدر

59.93عراقيةانثى3041الثانيالرياضياتعال رافع عمي احمد حسن

59.824عراقيةانثى3141االولالرياضياترانية عمر حسن حسين

59.768عراقيةانثى3241االولالرياضياتزينة عبد السالم مرعي حسن

58.896عراقيةانثى3341االولالرياضياتزىراء وليد محمد سعيد حسين

58.259عراقيةذكر3441الثانيالرياضياتاحمد صالح محمد

58.0205عراقيةانثى3541الثانيالرياضياتجوليان لقمان يوسف كنوص

57.462عراقيةانثى3641الثانيالرياضياتايالف ابراىيم عمي

56.036عراقيةانثى3741الثانيالرياضياتىبة محمد عبد الوىاب محمود

55.25عراقيةانثى3841الثانيالرياضياتذكاء طالل حامد حمد

54.434عراقيةانثى3941الثانيالرياضياتمنار مؤيد يحيى محمد عمي

54.171عراقيةانثى4041الثانيالرياضياتصفا عمار عبد المطيف فمح

52.778عراقيةانثى4141الثانيالرياضياتسوزان وليد خالد

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

79.968عراقيةذكر120االولاالحصاء والمعلوماتيةميند مروان عبد خطاب

79.672عراقيةذكر220االولاالحصاء والمعلوماتيةاحمد عبد الباري محمد رأفت

77.574عراقيةانثى320االولاالحصاء والمعلوماتيةقمر عبد الكريم عبد العزيز حسن

74.785عراقيةذكر420االولاالحصاء والمعلوماتيةنور صباح احمد ابراىيم

73.285عراقيةانثى520االولاالحصاء والمعلوماتيةىاجر غانم شكر محمود

72.832عراقيةذكر620االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد الياس ابراىيم



70.009عراقيةذكر720االولاالحصاء والمعلوماتيةسيف صفاء خميل عبد الرزاق

69.886عراقيةانثى820االولاالحصاء والمعلوماتيةاسماء صدام جعفر محمود

68.381عراقيةذكر920االولاالحصاء والمعلوماتيةمصطفى فتحي حسن جمعة

64.236عراقيةذكر1020االولاالحصاء والمعلوماتيةعمار ناظم عبد الرزاق محمد

64.229عراقيةذكر1120االولاالحصاء والمعلوماتيةصييب بشار حميد احمد

63.082عراقيةانثى1220االولاالحصاء والمعلوماتيةامنة بدران حامد عمي

62.653عراقيةانثى1320االولاالحصاء والمعلوماتيةحبيبة حسن يحيى حسن

62.488عراقيةذكر1420االولاالحصاء والمعلوماتيةوليد محمود خضير عموش

62.015عراقيةانثى1520الثانياالحصاء والمعلوماتيةرقية عباس فاضل

60.65عراقيةذكر1620الثانياالحصاء والمعلوماتيةعبد اهلل عبد الغني عبد اهلل جرجيس

59.975عراقيةانثى1720االولاالحصاء والمعلوماتيةاسراء شجاع ياس صالح

59.566عراقيةانثى1820االولاالحصاء والمعلوماتيةابتيال فخر الدين فاضل حسن

57.785عراقيةذكر1920الثانياالحصاء والمعلوماتيةحسام فالح عبد اهلل صالح

56.853عراقيةانثى2020االولاالحصاء والمعلوماتيةبراء يسار سالم قاسم

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

89.12عراقيةذكر128االولبحوث العملياتعثمان عطية وردي شفمح

88.407عراقيةذكر228االولبحوث العملياتميند عادل رجب قاسم

87.073عراقيةانثى328االولبحوث العملياتوالء فراس طو نجم

87.064عراقيةذكر428االولبحوث العملياتمحمد حسن احمد عبد

85.067عراقيةانثى528االولبحوث العملياتضحى قحطان حسين طو



82.204عراقيةانثى628االولبحوث العملياتاسراء عبد الرحمن ياسين

80.77عراقيةانثى728االولبحوث العملياتاسماء حازم طاىر محمد

80.224عراقيةانثى828االولبحوث العملياتنجاة مازن حكمت محمد رشاد

79.111عراقيةذكر928االولبحوث العملياتاحمد عماد الدين صالح محمد

77.844عراقيةذكر1028االولبحوث العملياتقيصر جمال حسين محمد عمي

75.477عراقيةذكر1128االولبحوث العملياتاحمد جمال محمد موسى

74.205عراقيةذكر1228االولبحوث العملياتعبد الباقي اسماعيل ابراىيم

73.1005عراقيةذكر1328االولبحوث العملياتعبد اهلل بسام عبد اهلل حسين

73.005عراقيةذكر1428االولبحوث العملياتفيصل دخيل عمر حسين

72.894عراقيةانثى1528االولبحوث العملياتامنة وليد عبد الجبار عثمان

72.775عراقيةانثى1628االولبحوث العملياتشيد حازم رمزي

71.781عراقيةذكر1728االولبحوث العملياتطو احمد محمود احمد

69.158عراقيةذكر1828االولبحوث العملياتاحمد عبد الستار ىادي

67.212عراقيةذكر1928االولبحوث العملياتمصطفى فاضل حسن

65.634عراقيةذكر2028االولبحوث العملياتفتيان عمر محمد ابراىيم

64.12عراقيةانثى2128االولبحوث العملياتندى عبد الواحد خميفة غريب

63.116عراقيةذكر2228االولبحوث العملياتمصطفى طارق مصطفى مطمك

62.48عراقيةذكر2328االولبحوث العملياتعماد احمد جمعة سميمان

61.14عراقيةذكر2428االولبحوث العملياتسيف الدين رياض عطا اهلل عمي

61.011عراقيةذكر2528االولبحوث العملياتسرمد عبد السالم دىام ىادي



60.366عراقيةذكر2628االولبحوث العملياتمروان ذنون يونس

58.053عراقيةذكر2728الثانيبحوث العملياتمصطفى نجاح عبد اهلل احمد

57.23عراقيةذكر2828الثانيبحوث العملياتذي يزن ثائر غازي حامد


