
2018-2017خريجون كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

89.601عراقيةذكر139االولالبرمجياتبالل محمد صبحي محمد

82.328عراقيةانثى239االولالبرمجياتمريم عبد الستار محمد خضر

80.349عراقيةذكر339االولالبرمجياتكرم ايسر محمود عبد اهلل

80.115عراقيةانثى439االولالبرمجياتمرفت محمد حامد محمد

78.488عراقيةانثى539االولالبرمجياتفرح مازن محمد صابر احمد

78.305عراقيةذكر639االولالبرمجياتمحمد عبد الستار عبد الغني عبد اهلل

77.776عراقيةانثى739االولالبرمجياتزينة عبد الكريم عبد القادر محمد

77.322عراقيةانثى839االولالبرمجياتنور وىب محمد يونس ياسين

77.056عراقيةذكر939االولالبرمجياتطيف غانم حميد يحيى

76.48عراقيةذكر1039االولالبرمجياتزياد بشار حازم يحيى

75.4عراقيةانثى1139االولالبرمجياتنور ثامر محمود سعيد

74.828عراقيةانثى1239االولالبرمجياتامنة عادل محمد عبد اهلل

73.882عراقيةذكر1339االولالبرمجياتمصطفى عادل حميد احمد

73.622عراقيةانثى1439االولالبرمجياتمريم تحسين نعوم يوسف

72.645عراقيةانثى1539االولالبرمجياترحمة زاىر محمد شاكر محمود

71.958عراقيةذكر1639االولالبرمجياتطيف اياد يعقوب بطرس

71.536عراقيةذكر1739االولالبرمجياتليث رشيد مال اهلل رشيد



70.883عراقيةانثى1839االولالبرمجياترحمة نزار ابراىيم محمد عمي

69.134عراقيةانثى1939االولالبرمجياتامامة عبد الجبار عبد الخالق احمد

67.212عراقيةذكر2039االولالبرمجياتمعاذ عبد اهلل سعيد جميل

67.168عراقيةانثى2139االولالبرمجياترؤى عادل فاضل عبد المجيد

65.252عراقيةانثى2239االولالبرمجياتروشن خضر جودت محمد

65.113عراقيةذكر2339االولالبرمجياتاحمد عمي محمود عبد اهلل

64.49عراقيةذكر2439االولالبرمجياتمصطفى سعدي عبد الرحمن طابور

64.411عراقيةانثى2539االولالبرمجياتنبأ منيب عمي محمد

63.982عراقيةانثى2639االولالبرمجياتسمى مازن محمد ابراىيم

63.322عراقيةذكر2739االولالبرمجياتزيد خمف عبد سعود

62.563عراقيةذكر2839االولالبرمجياتزوراس رسام زوره يوسف

61.684عراقيةانثى2939الثانيالبرمجياتتارا عضيد سالم عمي

61.546عراقيةذكر3039االولالبرمجياتمحمد سبيان يونس ناصيف

61.358عراقيةانثى3139الثانيالبرمجياتسماء عماد شيت رسول

61.029عراقيةذكر3239االولالبرمجياتمدين احمد صالح محمد

60.338عراقيةانثى3339الثانيالبرمجياتشيد سعد عائد جاسم

60.164عراقيةانثى3439الثانيالبرمجياتمريم سعد مجيد عبد اهلل

59.645عراقيةذكر3539االولالبرمجياتمسعود جمعة محمد ابراىيم

57.123عراقيةانثى3639االولالبرمجياتحنين مقداد حامد عبد الرحيم

56.921عراقيةانثى3739الثانيالبرمجياتضحى اياد سالم عمي



56.757عراقيةانثى3839الثانيالبرمجياتسجى فارس بدران عزيز

54.767عراقيةذكر3939الثانيالبرمجياتغياث احمد عمي حسين

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

88.465عراقيةانثى167االولعلوم الحاسوباالء فارس حمدي مصطفى

82.513عراقيةذكر267االولعلوم الحاسوباركان عبد االلو خضر حبو

82.268عراقيةانثى367االولعلوم الحاسوباالء احمد محمد عمي

81.588عراقيةذكر467االولعلوم الحاسوبابراىيم فتح اهلل طو سميمان

81.023عراقيةذكر567االولعلوم الحاسوبارشد كاظم حمدان مشاري

78.793عراقيةانثى667االولعلوم الحاسوبساره روني شمعون رفو

78.565عراقيةانثى767الثانيعلوم الحاسوبغفران عبد الكريم مصطفى حسين

78.52عراقيةذكر867االولعلوم الحاسوبمصطفى اياد صديق عبد المجيد

78.261عراقيةذكر967االولعلوم الحاسوبمحمد باسم محمد عبد اهلل

77.716عراقيةانثى1067االولعلوم الحاسوبىالة عبد الغني محمد عمي احمد

76.163عراقيةانثى1167االولعلوم الحاسوبىديل حكمت يونس صالح

عراقيةذكر1267االولعلوم الحاسوبابراىيم عدنان عبد المطيف عبد العالي
76.001

74.645عراقيةانثى1367االولعلوم الحاسوباسيل باسل خزعل نوري

73.795عراقيةانثى1467االولعلوم الحاسوبفرح سمير متي صميوا

73.353عراقيةانثى1567االولعلوم الحاسوبساره عامر خضر موسى

72.198عراقيةذكر1667االولعلوم الحاسوبصباح خمف سميمان خمف



71.937عراقيةانثى1767االولعلوم الحاسوبعال ىشام جميل ذنون

70.6عراقيةذكر1867االولعلوم الحاسوبكرم ذنون يونس محمود

69.613عراقيةانثى1967االولعلوم الحاسوبرؤى ميدي داؤد عبد اهلل

68.761عراقيةذكر2067االولعلوم الحاسوبعمر فواز ابراىيم خضر

68.658عراقيةانثى2167االولعلوم الحاسوبىدى محمد طيب ظاىر محمود

68.205عراقيةذكر2267االولعلوم الحاسوبمحمد شيت ابراىيم حديد

68.165عراقيةانثى2367االولعلوم الحاسوبصابرين خميل رشيد محمد

68.096عراقيةانثى2467االولعلوم الحاسوباية نصار احمد جرجيس

67.896عراقيةانثى2567االولعلوم الحاسوبدينا قصي بشير محمد

67.612عراقيةذكر2667االولعلوم الحاسوبعبد الرحمن عواد تبان وردي

66.853عراقيةذكر2767االولعلوم الحاسوبصالح صائب عبد الجبار جاسم

66.784عراقيةانثى2867االولعلوم الحاسوبضحى محمد اقبال تحسين توفيق

66.015عراقيةذكر2967االولعلوم الحاسوبعبد اهلل عبد العزيز مشعان فيصل

65.817عراقيةانثى3067االولعلوم الحاسوبايناس غانم سالم احمد

65.538عراقيةذكر3167االولعلوم الحاسوبمحمد عزيز محمود ابراىيم

64.928عراقيةذكر3267االولعلوم الحاسوبمحمد صالح قدو حيدر

64.632عراقيةانثى3367االولعلوم الحاسوبايمان خالد غازي عبود

64.548عراقيةانثى3467االولعلوم الحاسوبريم عمار عمي احمد

64.14عراقيةذكر3567االولعلوم الحاسوبمحمد احمد محمد احمد

64.045عراقيةانثى3667االولعلوم الحاسوبزينة حسن محمود فرمان



63.944عراقيةذكر3767االولعلوم الحاسوبشامل عز الدين نجم عبد اهلل

63.732عراقيةانثى3867االولعلوم الحاسوبرفل اياد احمد حسين

63.676عراقيةانثى3967االولعلوم الحاسوباالء جاسم محمد قاسم

62.807عراقيةانثى4067الثانيعلوم الحاسوبىدى ثامر عبد اهلل ذنون

62.786عراقيةذكر4167االولعلوم الحاسوبعماد فتحي احمد جمعة

62.733عراقيةانثى4267الثانيعلوم الحاسوبىبة شياب محمد ذياب

62.684عراقيةانثى4367االولعلوم الحاسوباية احمد عبد اهلل يوسف

62.619عراقيةذكر4467الثانيعلوم الحاسوباسامة عمي يوسف عيسى

62.536عراقيةانثى4567االولعلوم الحاسوبساره رياض عزيز ذنون

61.941عراقيةذكر4667الثانيعلوم الحاسوبادريس محمد احمد ابراىيم

61.32عراقيةذكر4767االولعلوم الحاسوبيونس حسن صالح عبدي

61.29عراقيةذكر4867الثانيعلوم الحاسوبزياد طارق صديق سعيد

61.166عراقيةذكر4967االولعلوم الحاسوبثجاج ابراىيم صالح احمد

61.08عراقيةانثى5067الثانيعلوم الحاسوبوارفين نوزاد ىدايت محمد

60.07عراقيةانثى5167الثانيعلوم الحاسوباسراء عادل عبد الغفور جراد

59.739عراقيةانثى5267االولعلوم الحاسوبايمان عمي محمد حمدان

58.852عراقيةانثى5367الثانيعلوم الحاسوبسندس امجد محمد صالح احمد

58.742عراقيةانثى5467االولعلوم الحاسوبشيماء محمد عمي سممان عبد اهلل

58.703عراقيةانثى5567االولعلوم الحاسوبلمى سييل محمد زيدان

58.653عراقيةذكر5667الثانيعلوم الحاسوبريكر عمو سامي عيسى



58.588عراقيةذكر5767الثانيعلوم الحاسوبامين محمد ياسين مجيد

58.408عراقيةذكر5867االولعلوم الحاسوبمحمد عواد عبد غافل

58.269عراقيةانثى5967الثانيعلوم الحاسوبامنة محمد خضر اسمر

57.487عراقيةذكر6067الثانيعلوم الحاسوبليث محمد ياسين محمد

56.811عراقيةانثى6167الثانيعلوم الحاسوبانفال محمد خير شيت محمد

56.801عراقيةذكر6267الثانيعلوم الحاسوبعبد اهلل عمي عواد فرحان

55.039عراقيةانثى6367الثانيعلوم الحاسوبامنة عبد الرزاق صالح عبد القادر

55.004عراقيةانثى6467االولعلوم الحاسوبزينة رستم محمد محمود

54.741عراقيةذكر6567االولعلوم الحاسوبامجد باسل عبد الكريم شاكر

53.465عراقيةانثى6667الثانيعلوم الحاسوبشيد خالد عبد اهلل جراح

52.994عراقيةذكر6767الثانيعلوم الحاسوبيوسف اكرم نجيب يحيى

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

85.055عراقيةذكر145االولالرياضياتاسل باسل صالح عبد القادر

82.682عراقيةانثى245االولالرياضياتمروى اياد نوح احمد

82.178عراقيةانثى345االولالرياضياتنور اليدى احمد حازم عبد الحميد

79.827عراقيةذكر445االولالرياضياتاياد محمد خمف سميمان

77.583عراقيةانثى545االولالرياضياتغفران ذنون يونس احمد

75.7عراقيةذكر645االولالرياضياترائد عز الدين نور الدين عبد العزيز

74.959عراقيةانثى745االولالرياضياتزينب سامي ابراىيم مصطفى

74.674عراقيةذكر845االولالرياضياتعبد الرحمن راغب ايوب احمد



74.42عراقيةذكر945االولالرياضياتاياد اسالم نعمان يوسف

74.343عراقيةانثى1045االولالرياضياتميا وليد خميل محمود

73.674عراقيةانثى1145االولالرياضياتبنان محمد عبد اهلل حسن

72.95عراقيةانثى1245االولالرياضياتسوزان محسن حمدي عبد اهلل

72.944عراقيةذكر1345االولالرياضياتحذيفة ىيثم احمد حسن

72.778عراقيةذكر1445االولالرياضياتارشد عزيز محمد سميمان

72.619عراقيةانثى1545االولالرياضياتوالء محمد يونس قاسم

72.161عراقيةانثى1645االولالرياضياتزينب منيب عبد السالم مصطفى

71.409عراقيةذكر1745االولالرياضياتاكرم سعد كاظم مجيد

70.909عراقيةانثى1845الثانيالرياضياتفائزة احمد خمف قاسم

70.477عراقيةانثى1945االولالرياضياتمروة ميسر شويت عبوش

69.226عراقيةذكر2045االولالرياضياتمحمد باسم حسين مرعي

69.049عراقيةذكر2145االولالرياضياتحسام ذنون يونس كرموش

68.947عراقيةذكر2245االولالرياضياتسفيان فاضل احمد محمود

68.343عراقيةانثى2345االولالرياضياتشيد زىاد محمد قاسم

67.192عراقيةذكر2445الثانيالرياضياتمصطفى رائد نجيب عبد اهلل

66.904عراقيةانثى2545االولالرياضياترحمة ذنون يونس فتحي

66.519عراقيةذكر2645االولالرياضياتعمي حميد عبد اهلل محمد

65.984عراقيةانثى2745الثانيالرياضياترغد ثابت يونس عبو

65.614عراقيةانثى2845االولالرياضياتزبيدة وليد عبد اهلل حسن



65.55عراقيةذكر2945الثانيالرياضياتكرار حسين ثامر حسين

65.366عراقيةذكر3045االولالرياضياتمحمد خزعل طو عمي

65.116عراقيةذكر3145االولالرياضياتعمر ثامر شكر محمود

64.247عراقيةذكر3245االولالرياضياتانس اياد عبد الكريم صالح

64.221عراقيةانثى3345الثانيالرياضياتعطاء شكر محمود ايوب

63.661عراقيةانثى3445االولالرياضياتفرح يونس محسن فتحي

61.867عراقيةانثى3545االولالرياضياتايمان احمد عثمان عمي

60.864عراقيةذكر3645االولالرياضياتاحمد رافع عبد سعيد

60.412عراقيةانثى3745الثانيالرياضياتبسمة مازن عبد الحميد احمد

60.321عراقيةذكر3845الثانيالرياضياتاحمد خمف ىالل كنوش

60.207عراقيةانثى3945الثانيالرياضياتصفا محمد الياس سمطان

60.206عراقيةذكر4045الثانيالرياضياتمحمد شاكر محمود محمد

59.601عراقيةذكر4145الثانيالرياضياتريان سالم كردوش شيخو

58.902عراقيةانثى4245الثانيالرياضياتساره محمد محمود محمد

58.751عراقيةذكر4345الثانيالرياضياتميسر حمدون سميمان فتحي

56.543عراقيةانثى4445االولالرياضياتسارة طالل فواز عمي

55.003عراقيةذكر4545الثانيالرياضياتمنيف محمد عويد مجبل

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

91.291عراقيةذكر145االولاالحصاء والمعلوماتيةعالء فرحان احمد عزاوي



عراقيةانثى245االولاالحصاء والمعلوماتيةصابرين معتز محمد توفيق محمد عمي
90.202

89.735عراقيةذكر345االولاالحصاء والمعلوماتيةسيف رمزي احمد ابراىيم

85.918عراقيةذكر445االولاالحصاء والمعلوماتيةىبة محمد عدنان شمس الدين

85.197عراقيةذكر545االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد شمس الدين ذنون محمود

83.868عراقيةانثى645االولاالحصاء والمعلوماتيةخولو محمد كريم حسين

83.401عراقيةذكر745االولاالحصاء والمعلوماتيةسيف احمد نائف احمد

83.075عراقيةذكر845االولاالحصاء والمعلوماتيةفيد سامر صبحي محمد

81.493عراقيةانثى945االولاالحصاء والمعلوماتيةريم ادريس خضر عبد

80.755عراقيةذكر1045االولاالحصاء والمعلوماتيةيعرب معن عبد اهلل عبد الرزاق

80.208عراقيةذكر1145االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد فارس عمي احمد

80.176عراقيةذكر1245االولاالحصاء والمعلوماتيةاكرم خمف حسين محمد

76.035عراقيةانثى1345االولاالحصاء والمعلوماتيةريم عمار باىر محمد

74.97عراقيةذكر1445االولاالحصاء والمعلوماتيةوليد خالد طارق حسين

74.962عراقيةذكر1545االولاالحصاء والمعلوماتيةيونس محمد ذنون عزيز

72.041عراقيةذكر1645االولاالحصاء والمعلوماتيةىشام ماىر يونس رضا

71.767عراقيةذكر1745االولاالحصاء والمعلوماتيةرعد فائز فالح حسين

71.245عراقيةانثى1845االولاالحصاء والمعلوماتيةاالء محمد عيدان ابراىيم

70.736عراقيةانثى1945االولاالحصاء والمعلوماتيةيقين عبد االلو احمد عمي

70.647عراقيةذكر2045االولاالحصاء والمعلوماتيةرائد محمد امين اسماعيل مصطفى



70.584عراقيةانثى2145االولاالحصاء والمعلوماتيةمكارم خميف شالل مرعي

70.383عراقيةذكر2245االولاالحصاء والمعلوماتيةحيدر صادق محمد طو

69.561عراقيةذكر2345االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد نوفل يوسف احمد

68.525عراقيةذكر2445االولاالحصاء والمعلوماتيةبالل محمد حردان عطية

68.514عراقيةذكر2545االولاالحصاء والمعلوماتيةعبد اهلل سالم مصطفى عبد اهلل

68.071عراقيةانثى2645االولاالحصاء والمعلوماتيةنور ليث عبد اليادي يحيى

68.03عراقيةذكر2745االولاالحصاء والمعلوماتيةانس عبد الواحد ىاشم  فتحي

65.635عراقيةانثى2845الثانياالحصاء والمعلوماتيةلينا نضال حميد احمد

65.025عراقيةانثى2945االولاالحصاء والمعلوماتيةياسمين سالم احمد عمي

64.354عراقيةذكر3045االولاالحصاء والمعلوماتيةعبد اهلل ضياء عبد احمد

63.406عراقيةذكر3145االولاالحصاء والمعلوماتيةاحمد طالل نضير قاسم

61.758عراقيةذكر3245الثانياالحصاء والمعلوماتيةانور عبد اهلل سالم عزيز

61.587عراقيةذكر3345االولاالحصاء والمعلوماتيةاحمد خميف شالل مرعي

61.157عراقيةانثى3445االولاالحصاء والمعلوماتيةنور ياسين احمد عبد

61.038عراقيةانثى3545االولاالحصاء والمعلوماتيةسنار وليد خيرو عمي

60.942عراقيةانثى3645االولاالحصاء والمعلوماتيةنبأ عدي عبد اهلل خضر

60.748عراقيةذكر3745االولاالحصاء والمعلوماتيةعبد اهلل عبد احمود حمد

60.688عراقيةذكر3845االولاالحصاء والمعلوماتيةبكر احمد رحيل حسين

60.376عراقيةانثى3945الثانياالحصاء والمعلوماتيةميا مقداد محمود مال عمي

59.81عراقيةانثى4045الثانياالحصاء والمعلوماتيةقمر شامل عبد الجبار رسول



59.795عراقيةذكر4145الثانياالحصاء والمعلوماتيةحسن مسمم احمد محمد

59.086عراقيةذكر4245الثانياالحصاء والمعلوماتيةمسمم فخري احمد رضا

58.13عراقيةانثى4345الثانياالحصاء والمعلوماتيةاالء احسان فاضل محمد صالح

56.95عراقيةذكر4445االولاالحصاء والمعلوماتيةرامي عبد الستار عصمان اسماعيل

52.935عراقيةذكر4545الثانياالحصاء والمعلوماتيةاشرف فارس محمود محمد

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

87.427عراقيةذكر123االولبحوث العملياترأفت جمال الدين عبد الرزاق سعيد

86.382عراقيةذكر223االولبحوث العملياتمحمد قيس محمد يحيى

85.687عراقيةانثى323االولبحوث العملياتمريم العيص أذياب باز

85.649عراقيةانثى423االولبحوث العملياترىام معن صالح اسماعيل

84.686عراقيةذكر523االولبحوث العملياتمصطفى ابراىيم حسين عمي

83.702عراقيةانثى623االولبحوث العملياتسرى عبد المجيد محمد حسن

83.281عراقيةذكر723االولبحوث العملياتحسن خالد احمد محمد عمي

81.295عراقيةذكر823االولبحوث العملياتعبد اهلل خالد عبد الرضا  ياسين

77.958عراقيةانثى923االولبحوث العملياتاالء خالد محمود حمود

77.385عراقيةذكر1023االولبحوث العملياتطو عبد الرحمن طو احمد

76.621عراقيةذكر1123االولبحوث العملياتعمر عصام عبد اهلل حمودي

76.556عراقيةانثى1223االولبحوث العملياترند ىيثم يونس حسن

75.888عراقيةانثى1323االولبحوث العملياتاميمة ابراىيم عبد اهلل صالح

75.414عراقيةانثى1423االولبحوث العملياتصابرين رعد فيصل فتحي



70.578عراقيةذكر1523االولبحوث العملياتاوس قصي جمال عبد القادر

70.143عراقيةذكر1623االولبحوث العملياتسيف سعد عزيز ابراىيم

68.519عراقيةذكر1723االولبحوث العملياتمحمد عمي ىادي جوير

65.213عراقيةذكر1823الثانيبحوث العملياتاحمد عبد الستار حبش حسين

64.565عراقيةذكر1923الثانيبحوث العملياتمصطفى عمي فتحي سمطان

62.868عراقيةذكر2023الثانيبحوث العملياتمنذر نعمان سعد اهلل خضر

62.549عراقيةانثى2123الثانيبحوث العملياتفاتن تحسين عبد اهلل محمود

60.975عراقيةذكر2223الثانيبحوث العملياتحارث خضر عمي نزال

54.819عراقيةذكر2323الثانيبحوث العملياتمحمد عبد الستار مجيد فتحي


