
الصباحية : الدراسة 

الترتيبالتقديرالمعدلاالختصاصالدورسنة التخرجالجنساالسم الرباعي واللقب ت

1جيد جدا82.775علوم الحياةاالول2003/2002 أنثىحال كاظم موسى1

2جيد جدا80.158علوم الحياةاالول2003/2002 أنثىرقيه عسكر رهيف2

3جيد78.217علوم الحياةاالول2003/2002 أنثىفاطمة طالب فزع 3

1جيد جدا80.303الكيمياءاالول2003/2002ذكرمحمد قاسم محمد عبود1

2جيد جدا80.14الكيمياءاالول2003/2002 أنثىشيماء عبدالرضا رحيم 2

3جيد79.03الكيمياءاالول2003/2002ذكرحيدر صبري علي3

1جيد جدا83.331الفيزياءاالول2003/2002ذكرماجدعبدهللا ناطق حسين1

2جيد75.569الفيزياءاالول2003/2002 أنثىعتاب حسن عريبي2

3جيد74.902الفيزياءاالول2003/2002 أنثىفاطمة جواد طاهر3

1جيد جدا 81.873الرياضياتاالول2003/2002 أنثىابتهال جاسم محمد ابراهيم1

2جيد  78.457الرياضياتاالول2003/2002 أنثىهديل عمر مسلم سلمان2

3جيد  76.175الرياضياتاالول2003/2002 أنثىشهرزاد زياره قاسم3

1جيد جدا82.742علوم الحياةاالول2004/2003 أنثىسؤدد عزيز الزم1

2جيد جدا80.785علوم الحياةاالول2004/2003ذكراحسان فرج عبدالصاحب2

3جيد77.654علوم الحياةاالول2004/2003 أنثىاشواق حسن عبدالواحد3

1جيد جدا83.308الكيمياءاالول2004/2003 أنثىرحاب غني عبود1

2جيد جدا82.940الكيمياءاالول2004/2003ذكروسام عبدالحسن راضي2

3جيد79.799الكيمياءاالول2004/2003 أنثىايناس عبدالعزيز عبود3

1جيد جدا82.860الفيزياءاالول2004/2003 أنثىشذى سامي عبادي1

2جيد77.481الفيزياءاالول2004/2003 أنثىرشا سعد يوسف2

3جيد76.558الفيزياءاالول2004/2003 أنثىاشواق فيصل جعفر3

1جيد جدا  80.099الرياضياتاالول2004/2003 أنثىاسماء جابر براك1

2جيد  78.236الرياضياتاالول2004/2003 أنثىجنان عبدالقادر درويش2

3جيد  76.787الرياضياتاالول2004/2003ذكرعالء حسين علي عباس3

1جيد جدا85.533علوم الحياةاالول2005/2004 أنثىرشا عبدالحسين خلف1

2جيد جدا84.348علوم الحياةاالول2005/2004 أنثىرحاب دواس جابر2

3جيد جدا83.974علوم الحياةاالول2005/2004 أنثىغادة عبدالحميد ابراهيم3

1جيد79.515الكيمياءاالول2005/2004 أنثىفاطمة صالح مهدي1

2جيد78.748الكيمياءاالول2005/2004 أنثىدالل حميد عبدالرزاق2

3جيد77.322الكيمياءاالول2005/2004 أنثىرباب بدر عبود3

1جيد جدا83.192الفيزياءاالول2005/2004ذكراحمد صالح مهدي1

2جيد74.713الفيزياءاالول2005/2004 أنثىعبير اياد جادر2

3جيد74.321الفيزياءاالول2005/2004 أنثىزهراء كريم حساني3

1جيد جدا  84.994الرياضياتاالول2005/2004 أنثىاشتهاد نعمة عبد السيد1

2جيد جدا  80.854الرياضياتاالول2005/2004 أنثىحنان علي ناصر2

3جيد  76.472الرياضياتاالول2005/2004 أنثىشيماء جاسم عبدالكريم3

1جيد جدا82,584علوم الحاسوباالول2006/2005 أنثىانتصار برجس طالل ابريسم1

2جيد جدا82,328علوم الحاسوباالول2006/2005 أنثىندى علي نوري2

3جيد جدا80,305علوم الحاسوباالول2006/2005ذكرعبدهللا جاسم ياسين3

1جيد جدا85.087علوم الحياةاالول2006/2005 أنثىمنيرة عبدهللا ابراهيم راضي1

2جيد جدا85.062علوم الحياةاالول2006/2005 أنثىوئام مناضل حسين غلوم 2
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3جيد77.662علوم الحياةاالول2006/2005 أنثىفاطمة كريم صبيح طاهر3

1جيد جدا84.65الكيمياءاالول2006/2005 أنثىحوراء كريم ضايف زاير1

2جيد78.67الكيمياءاالول2006/2005 أنثىاالء علي حسين تقي2

3جيد76.330الكيمياءاالول2006/2005 أنثىحال فيصل عبدالواحد محمد3

1جيد جدا85.840الفيزياءاالول2006/2005 أنثىشيماء هاشم جاسم1

2جيد جدا85.150الفيزياءاالول2006/2005 أنثىايمان عبدهللا غالي2

3جيد79.381الفيزياءاالول2006/2005 أنثىراوية رياض عبدالحميد3

1 جيد جدا  81.161الرياضياتاالول2006/2005 أنثىعبير كاظم هندي1

2 جيد جدا  80.719الرياضياتاالول2006/2005ذكرعالء نجم عبدهللا2

3جيد  79.133الرياضياتاالول2006/2005 أنثىصابرين عبدالرحمن وادي3

1جيد78.85علوم الحاسوباالول2007/2006 أنثىايمان ثابت خالد1

2جيد76.34علوم الحاسوباالول2007/2006ذكرمشتاق عبدالمطلب حسون2

3جيد76.16علوم الحاسوباالول2007/2006 أنثىرسل جاسم حمود3

1جيد جدا86.966علوم الحياةاالول2007/2006 أنثىسجى جعفر طالب1

2جيد جدا83.62علوم الحياةاالول2007/2006 أنثىاسراء علي ظاهر 2

3جيد78.881علوم الحياةاالول2007/2006 أنثىرغد عبود فيصل 3

1جيد جدا80.406الكيمياءاالول2007/2006 أنثىمها عبدالحسين حميد ظاهر1

2جيد جدا80.361الكيمياءاالول2007/2006 أنثىحوراء حميد راضي مزبان 2

3جيد79.580الكيمياءاالول2007/2006ذكرمجاهد توفيق عبيد خلف3

1جيد جدا84,295الفيزياءاالول2007/2006 أنثىشمس عبود طالب1

2جيد جدا83,906الفيزياءاالول2007/2006ذكرزيد رحمان عبد مطلك2

3جيد جدا81,448الفيزياءاالول2007/2006 أنثىرغد جبار صدام 3

1جيد  77,459الرياضياتاالول2007/2006 أنثىتغريد عبدالكريم حاتم 1

2جيد  74,773الرياضياتاالول2007/2006 أنثىهيلين عبدالقادر خضير 2

3جيد  74,646الرياضياتاالول2007/2006 أنثىاسيل منصور مريعي3

1جيد75,579علوم الحاسوباالول2008/2007 أنثىمنال كريم قاسم محمد 1

2جيد75,527علوم الحاسوباالول2008/2007 أنثىاالء نجيب محمد عبدالشهيد2

3جيد74,811علوم الحاسوباالول2008/2007ذكرحيدر رشيد ماجد داود3

1جيد جدا83,065علوم الحياةاالول2008/2007 أنثىحنان جبار علي حسن 1

2جيد79,668علوم الحياةاالول2008/2007 أنثىاالء سالم كاظم 2

3جيد78,679علوم الحياةاالول2008/2007ذكراحمد وهب ريسان حميد3

1جيد جدا85,264الكيمياءاالول2008/2007ذكرحسنين جمهور جاسم محمد 1

2جيد جدا83,520الكيمياءاالول2008/2007 أنثىشيماء طه ياسين 2

3جيد جدا80,552الكيمياءاالول2008/2007 أنثىاسماء بدر سبتي مرزوك3

1جيد جدا83,812الفيزياءاالول2008/2007ذكرسعد ستار جبار شنون 1

2جيد جدا83,484الفيزياءاالول2008/2007 أنثىسرى جاسم عاشور جاسم 2

3جيد76,105الفيزياءاالول2008/2007 أنثىزينب شهيد عيسى نجم 3

1جيد جدا  88,382الرياضياتاالول2008/2007 أنثىضفاف عبدالكريم عبود حسين 1

2جيد جدا  88,200الرياضياتاالول2008/2007 أنثىاطياف سالي فاخر عودة 2

3جيد جدا  87,243الرياضياتاالول2008/2007ذكرمهند شاكر خالد عبداللطيف 3

1جيد جدا86,721علوم الحاسوباالول2009/2008 أنثىخديجة علك حسن اسماعيل الحجاج1

2جيد جدا85,496علوم الحاسوباالول2009/2008ذكرعبدهللا محمد راشد2

3جيد77,692علوم الحاسوباالول2009/2008 أنثىمنار رائد عبدالمنعم عبدالحسن المطوري3

1جيد جدا80,165علوم الحياةاالول2009/2008 أنثىزهراء عثمان حبيب1

2جيد79,041علوم الحياةاالول2009/2008 أنثىعلياء مجيد عباس 2

3جيد78,216علوم الحياةاالول2009/2008ذكرياسر وصفي عودة3

1جيد جدا81.40الكيمياءاالول2009/2008 أنثىانتظار شعالن موسى1

2جيد78.72الكيمياءاالول2009/2008 أنثىسارة عارف كامل 2

3جيد76.17الكيمياءاالول2009/2008 أنثىايات ناجي عبدالزهرة3

1جيد جدا84,021الفيزياءاالول2009/2008ذكرمنتظر عدنان قاسم ثاني1



2جيد79,241الفيزياءاالول2009/2008 أنثىفاطمة شهيد عيسى2

3جيد78,350الفيزياءاالول2009/2008ذكرسامر كاظم غالب 3

1جيد جدا  80.864الرياضياتاالول2010/2009 أنثىدعاء اسماعيل عبد الزهرة صلبوخ1

2جيد جدا  80.484الرياضياتاالول2010/2009ذكرفهد كامل نشمي جراد2

3جيد  76.430الرياضياتاالول2010/2009 أنثىاطياف فرحان ربيع عزيز3

1جيد جدا87.398علوم الحاسوباالول2010/2009 أنثىسجى ناجح عبد الحميد علي 1

2جيد جدا82.776علوم الحاسوباالول2010/2009 أنثىسارة ابراهيم كاظم مزيد العامري2

3جيد جدا81.349علوم الحاسوباالول2010/2009 أنثىرجاء سوادي فرج مكلف الحمداني3

1جيد جدا82.816علوم الحياةاالول2010/2009 أنثىانوار مالك جبار جاسم المالكي1

2جيد77.198علوم الحياةاالول2010/2009 أنثىاساور سليم محمد علي هادي الطائي2

3جيد76.774علوم الحياةاالول2010/2009 أنثىاالء عقيل عبد الرحمن سلمان اليعقوبي3

1جيد جدا83.848الكيمياءاالول2010/2009 أنثىالطاف سالم حسين 1

2جيد جدا81.202الكيمياءاالول2010/2009 أنثىمهلب عبد الحسن عبد العباس2

3جيد جدا80.594الكيمياءاالول2010/2009 أنثىامال علي حسين 3

1جيد جدا82.613الفيزياءاالول2010/2009 أنثىدعاء حسين هاشم الزم1

2جيد79.180الفيزياءاالول2010/2009 أنثى شريفة احمد طالب احمد2

3جيد77.877الفيزياءاالول2010/2009 أنثىزينب نجم احمد شهاب3

1جيد جدا  80.864الرياضياتاالول2010/2009 أنثىدعاء اسماعيل عبد الزهرة صلبوخ1

2جيد جدا  80.484الرياضياتاالول2010/2009ذكرفهد كامل نشمي جراد2

3جيد  76.430الرياضياتاالول2010/2009 أنثىاطياف فرحان ربيع عزيز3

1جيد جدا84.841علوم الحاسوباالول2011/2010 أنثىحوراء علي عبد الحسين حسن 1

2جيد77.432علوم الحاسوباالول2011/2010 أنثىجنان علي عبود دبو2

3جيد76.224علوم الحاسوباالول2011/2010 أنثىزينب منذر كريم علي3

1جيد جدا80.318علوم الحياةاالول2011/2010 أنثىسامية شمخي جبر 1

2جيد جدا80.081علوم الحياةاالول2011/2010ذكراحمد عبد الرضا جلود2

3جيد79.877علوم الحياةاالول2011/2010 أنثىزهراء سمير عنيد عزيز3

1جيد جدا82.277الكيمياءاالول2011/2010 أنثىزهرة حبيب عبد النبي1

2جيد جدا80.204الكيمياءاالول2011/2010 أنثىمها عبد الجبار ناصر مضخور2

3جيد79.313الكيمياءاالول2011/2010 أنثىرحاب اياد خزعل زبالة3

1جيد جدا81.516الفيزياءاالول2011/2010 أنثىسارة عبد االمير محمد جاسم1

2جيد77.243الفيزياءاالول2011/2010ذكرابو طالب يوسف عباس عبد الكريم2

3جيد75.895الفيزياءاالول2011/2010 أنثىدعاء حسين فيصل الزم3

1جيد جدا  83.539الرياضياتاالول2011/2010ذكرمصطفى طه ياسين راضي 1

2جيد  79.568الرياضياتاالول2011/2010ذكرصادق جعفر محمد صادق اسماعيل2

3جيد  79.007الرياضياتاالول2011/2010 أنثىسارة عباس عبد الزهره عباس3

1جدا79.000علوم الحاسوباالول2012/2011أنثىنغم عبدالرسول طه عبدالوهاب 1

2جيد78.348علوم الحاسوباالول2012/2011ذكرعمار اسعد محمد انعاس2

3جيد73.611علوم الحاسوباالول2012/2011ذكرالحسن جبار كاظم خفي3

1جيد جدا83.539علوم الحياةاالول2012/2011أنثىصفا محمد حسين نعاس1

2جيد جدا81.222علوم الحياةاالول2012/2011أنثىبيادر عبدالكريم عزيز عايد2

3جيد جدا80.342علوم الحياةاالول2012/2011أنثىنور الهدى وليد عبدالرضا جتيل3

1جيد جدا81.694الكيمياءاالول2012/2011أنثىافراح عبدالرضيع مهدي نجم 1

2جيد جدا80.314الكيمياءاالول2012/2011أنثىجمانه محمد فيصل خضير2

3جيد جدا80.280الكيمياءاالول2012/2011ذكراحمد عبدالهادي مجيد مرهج3

1جيد جدا86.779الفيزياءاالول2012/2011أنثىساره تحسين محسن طاهر1

2جيد جدا82.174الفيزياءاالول2012/2011أنثىزينب جاسب زغير علي2

3جيد جدا80.876الفيزياءاالول2012/2011أنثىازهار جاسب زغير علي3

1جيد جدا  80.143الرياضياتاالول2012/2011أنثىافراح ايوب ياسين طه1

2جيد  77.172الرياضياتاالول2012/2011أنثىاالء عبدالحسين خضير اسوادي2

3جيد  75.438الرياضياتاالول2012/2011أنثىهبه احمد جواد كاظم 3



1جيد جدا83.996علوم الحاسوباالول2013/2012أنثىمروة حسن سالم حسن البدران1

2متوسط69.229علوم الحاسوباالول2013/2012أنثىهبة قيس عبدالجليل فالح حسن2

3متوسط67.818علوم الحاسوباالول2013/2012أنثىنغم باسم عبدالمجيد عبدالعزيز3

1جيد جدا81.39علوم الحياةاالول2013/2012أنثىمنى عادل مالك طاهر1

2جيد76.674علوم الحياةاالول2013/2012أنثىهبة مالك عبدالرضا عباس2

3جيد75.664علوم الحياةاالول2013/2012أنثىهاجر رزاق منهل كناص3

1جيد جدا83.617الكيمياءاالول2013/2012أنثىبشرى عبدالواحد عبدهللا عبدالواحد1

2جيد جدا80.790الكيمياءاالول2013/2012أنثىدعاء كامل نشمي جراد2

3جيد78.533الكيمياءاالول2013/2012أنثىسرور وليد عبدالرضا جبيل3

1جيد جدا83.921الفيزياءاالول2013/2012أنثىتغريد عبدالحسين شاكر محمد1

2جيد77.379الفيزياءاالول2013/2012أنثىسارة فيصل عباس منهل2

3جيد76.638الفيزياءاالول2013/2012أنثىاالء محمد حلحوت مشاري3

1جيد جدا  349 .84الرياضياتاالول2013/2012ذكرمحمد وليد عبدالرضا فيصل1

2جيد جدا 80.751الرياضياتاالول2013/2012أنثىهدى خليل علي عبيد2

3جيد  75.943الرياضياتاالول2013/2012أنثىنور صباح عابر هدار3

1جيد جدا80.980علوم الحاسوباالول2014/2013أنثىنور كريم عبد حميد الهاللي1

2جيد77.554علوم الحاسوباالول2014/2013أنثىدنيا عبدالكريم عبداالمام محمد الدبوس2

3جيد76.131علوم الحاسوباالول2014/2013أنثىلجين علي حسين علوان المحمود3

1جيد جدا81.39علوم الحياةاالول2013/2012أنثىمنى عادل مالك طاهر1

2جيد76.674علوم الحياةاالول2013/2012أنثىهبة مالك عبدالرضا عباس2

3جيد75.664علوم الحياةاالول2013/2012أنثىهاجر رزاق منهل كناص3

1جيد جدا86.000الكيمياءاالول2014/2013أنثىحنين خالد ثويني عباس1

2جيد جدا85.735الكيمياءاالول2014/2013أنثىابتهال حميد شهيب معله2

3جيد جدا80.804الكيمياءاالول2014/2013أنثىسمر هادي عبداالمام شالهي3

1امتياز92.949الفيزياءاالول2014/2013أنثىرنا عزيز عبد خليف1

2جيد جدا87.214الفيزياءاالول2014/2013أنثىريمان جمال جاسم محمد2

3جيد جدا84.352الفيزياءاالول2014/2013أنثىعبير عباس محمد مزعل3

1جيد جدا 87.114الرياضياتاالول2015/2014أنثىايمان هاشم جاسم محمد1

2جيد جدا 82.367الرياضياتاالول2014/2013أنثىندى ناصر عبد عودة مجيد2

3جيد جدا 81.567الرياضياتاالول2014/2013أنثىتقية احمد جواد كاظم 3

1جيد78.328علوم الحاسوباالول2015/2014أنثىسكينه عبدالكريم جابر درويش المحسن1

2جيد75.437علوم الحاسوباالول2015/2014أنثىزهراء سلمان محمد حسن الشيخ2

3جيد74.538علوم الحاسوباالول2015/2014أنثىحنان عبدالكريم حميد محسن الحاوي3

1جيد78.793علوم الحياةاالول2015/2014أنثىاستبرق نجم جبر كاظم1

2جيد74.199علوم الحياةاالول2015/2014أنثىافنان رعد ريسان البد2

3جيد74.040علوم الحياةاالول2015/2014أنثىحنين احمد زيبك شريف السعدون3

1جيد جدا83.230الكيمياءاالول2015/2014أنثىحنين صالح خليل باقر1

2جيد جدا81.878الكيمياءاالول2015/2014أنثىحوراء عادل جاسم محمد2

3جيد جدا80.049الكيمياءاالول2015/2014أنثىسجود قاسم ابراهيم جاسم3

1امتياز91.460الفيزياءاالول2015/2014ذكرعالء خالد بندر حسون 1

2جيد جدا87.984الفيزياءاالول2015/2014أنثىايات ياسر محسن رسن2

3جيد جدا87.600الفيزياءاالول2015/2014أنثىدعاء محمد راضي كيفي3

1جيد جدا 87.114الرياضياتاالول2015/2014أنثىايمان هاشم جاسم محمد1

2جيد جدا 82.367الرياضياتاالول2015/2014أنثىندى ناصر عبد عودة مجيد2

3جيد جدا 81.567الرياضياتاالول2015/2014أنثىتقية احمد جواد كاظم 3

1جيد جدا82.774علوم الحاسوباالول2016/2015أنثىالزهراء جاسم محمد جاسم1

2جيد79.661علوم الحاسوباالول2016/2015أنثىوفاء عبدالزهره فليح حسن2

3جيد78.962علوم الحاسوباالول2016/2015أنثىبشائر ناظم سالم علي 3

1جيد جدا83.302علوم الحياةاالول2016/2015ذكر احمد موحي عودة جابر1

2جيد جدا81.098علوم الحياةاالول2016/2015أنثىدنيا عباس مهدي داوود2



3جيد78.761علوم الحياةاالول2016/2015أنثىهاجر هاشم عودة هاشم3

1جيد جدا82.183الكيمياءاالول2016/2015ذكرسجاد حسن علي حسين1

2جيد جدا81.536الكيمياءاالول2016/2015أنثىايات عبدالكاظم مزهر علوان2

3جيد جدا81.078الكيمياءاالول2016/2015أنثىصابرين مهدي حسن وادي3

1جيد جدا89.959الفيزياءاالول2016/2015أنثىفاطمة طاهر حسين عبود1

2جيد جدا84.704الفيزياءاالول2016/2015أنثىعلياء حيدر عبدالرضا سلطان2

3جيد جدا82.546الفيزياءاالول2016/2015أنثىزينب كاظم هادي محمد3

1جيد جدا 85.073الرياضياتاالول2016/2015أنثىحنين فالح عبدالحسن عياش1

2جيد جدا 84.610الرياضياتاالول2016/2015ذكرهشام عماد حمدي صالح2

3جيد  79.100الرياضياتاالول2016/2015أنثىميادة مارد عبدالحسين جعفر3

1جيد جدا89.802ًعلوم الحاسوباالول2017/2016ذكرمحمد صالح هاشم زغير1

2جيد جدا85.669ًعلوم الحاسوباالول2017/2016أنثىساره عبدالرسول محمد جميل2

3جيد76.651علوم الحاسوباالول2017/2016أنثىسارة ناصر مخيلف ناصر3

1جيد جدا86.022ًعلوم الحياةاالول2017/2016أنثىريام عبد الرزاق خلف حسين1

2جيد جدا82.244ًعلوم الحياةاالول2017/2016أنثىرؤى عبد الرزاق خلف حسين2

3جيد جدا81.105ًعلوم الحياةاالول2017/2016أنثىزينب علي حبيب جاسم3

1جيد جدا86.347الكيمياءاالول2017/2016انثىايات اسعد فضل عباس1

2جيد جدا80.627الكيمياءاالول2017/2016انثىنجالء علي كريم غميس2

3جيد جدا80.150الكيمياءاالول2017/2016انثىمها علي عبد الرحمن مزهـر3

1جيد جدا88.413ُالفيزياءاالول2017/2016أنثىساره عيدان مكطوف مخيط1

2جيد جدا88.393ُالفيزياءاالول2017/2016أنثىميامين صبري حسين شبيب2

3جيد جدا85.702ُالفيزياءاالول2017/2016ذكراحمد حمد عاتي غياض3

1جيد جدا82.881الرياضياتاالول2017/2016ذكركرار كاظم جبر عجد1

2جيد جدا80.103الرياضياتاالول2017/2016ذكرعبد هللا محمد بريدي كريم2

3جيد78.726الرياضياتاالول2017/2016ذكرحسن محمد حسن صالح3

1جيد جدا83.555ًعلوم الحاسوباالول2018/2017أنثىدالل خليل ناصر جبار1

2جيد78.978علوم الحاسوباالول2018/2017ذكرحسين مازن محمد خضير كنعان2

3جيد76.062علوم الحاسوباالول2018/2017أنثىرسل عبدالباري مرزوق صبيح3

1جيد جدا88.872ًعلوم الحياةاالول2018/2017أنثىزهراء صكبان عبدالصاحب مزبان.1

2جيد جدا87.702ًعلوم الحياةاالول2018/2017أنثىزينب كاظم شاهين جساب2

3جيد78.122علوم الحياةاالول2018/2017أنثىشمس الضحى عيسى جعفر3

1جيد جدا89.062الكيمياءاالول2018/2017انثىايات عماد حمدي صالح1

2جيد جدا82.397الكيمياءاالول2018/2017انثىنبأ فائق مشاري مفتن2

3جيد جدا81.054الكيمياءاالول2018/2017ذكرحسين كريم محمد خلف3

1امتياز91.695الفيزياءاالول2018/2017أنثىزهراء حافظ احمد عبدهللا1

2جيد جدا82.071ُالفيزياءاالول2018/2017أنثىوسن لؤي جاسم محمد2

3جيد جدا81.924ُالفيزياءاالول2018/2017أنثىزينب رمضان منصور سعدون3

1جيد جدا82.781الرياضياتاالول2018/2017أنثىنور راضي وحيد راضي1

2جيد جدا81.393الرياضياتاالول2018/2017أنثىاقبال عبدالكريم بدران قاسم2

3جيد79.383الرياضياتاالول2018/2017أنثىجيهان وليد مجيد اسماعيل3

1جيد جدا83.9524علوم الحاسوباالول2019/2018ذكرزين العابدين علي شالكه عبيد1

2جيد78.0101علوم الحاسوباالول2019/2018أنثىجنان كاظم حمد حمود2

3جيد75.9982علوم الحاسوباالول2019/2018أنثىغدير فالح مهدي صالح3

1جيد جدا86.6096علوم الحياةاالول2019/2018أنثىنور غازي خلف جياد1

2جيد جدا81.7299علوم الحياةاالول2019/2018ذكرعلي جواد دوير عودة2

3جيد جدا81.3023علوم الحياةاالول2019/2018أنثىاسماء مهدي راضي عواد3

1امتياز90.2482الكيمياءاالول2019/2018انثىحنان حمد خلف فيصل1

2جيد جدا87.2617الكيمياءاالول2019/2018انثىزهراء علي كاظم ذياب2

3جيد جدا86.9704الكيمياءاالول2019/2018انثىزهراء اياد جابر علي3

1امتياز90.8697الفيزياءالثاني2019/2018أنثىفاطمة عبدالحسين كاظم جاسم1



2جيد جدا87.6680الفيزياءاالول2019/2018أنثىزينب عبدالزهرة جمعة طعمة1

3جيد جدا86.6366الفيزياءاالول2019/2018أنثىهدى نعمة حمد سميح2

1امتياز90.3973الرياضياتاالول2019/2018ذكرعلي اسعد جدوع جبر1

2امتياز90.0929الرياضياتاالول2019/2018ذكرمصطفى هاشم عبدالخالق  كشكول2

3جيد جدا88.3509الرياضياتاالول2019/2018ذكرعباس جاسم  محمد  راضي3

1جيد جدا84.9953علوم الحاسوباالول2020/2019أنثىزهراء شاكر مجيد كاظم1

2جيد جدا83.1245علوم الحاسوباالول2020/2019ذكرياسر عامر صبيح راضي2

3جيد جدا82.6351علوم الحاسوباالول2020/2019أنثىزينب عباس ياسين كباشي القطراني3

1جيد جدا89.6881علوم الحياةاالول2020/2019أنثىزهراء عبدالرضا جبار عبدالحسن1

2جيد جدا80.6513علوم الحياةاالول2020/2019أنثىسارة عبدالحسن كريم محسن2

3جيد79.8128علوم الحياةاالول2020/2019أنثىحوراء يوسف حمد حسون3

1امتياز90.2294الكيمياءاالول2020/2019انثىانعام جليل كاظم جويد1

2جيد جدا87.4833الكيمياءاالول2020/2019انثىفاطمة سعيد ناصر جابر2

3جيد جدا86.9929الكيمياءاالول2020/2019انثىفاطمة حسن حمادي يوسف3

1جيد جدا85.7754الفيزياءاالول2020/2019أنثىفاطمة محمد عبدهللا حسين1

2جيد جدا84.5094الفيزياءاالول2020/2019أنثىمنى عبدالستار عبدالحسين حسين2

3جيد جدا82.7774الفيزياءاالول2020/2019أنثىزينب قاسم حسن عباس3

1جيد جدا84.8937الرياضياتاالول2020/2019أنثىايات مصطفى ابو الهيل جهلول1

2جيد79.7860الرياضياتاالول2020/2019أنثىبيادر كريم بدالزهرة داخل2

3جيد79.4106الرياضياتاالول2020/2019ذكرعباس عبدالسادة لفتة عبدالرضا3


