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 الدور الجنس الجنسیة اسم الطالب الرباعي القسم الكلیة الجامعة ت
معدل 

السنوات 
 االربعة

 سنة التخرج

 2012-2011 84.35422 االول انثى عراقیة اسراء نافع محمود مربط الحاسبات العلوم بغداد 1
 2012-2011 80.89357 االول ذكر عربي ع/احمد حسن عادل  حسن الحاسبات العلوم بغداد 2
 2012-2011 78.7428 االول ذكر عراقیة مروان حسین محمد علي ابراھیم الحاسبات العلوم بغداد 3
 2012-2011 73.77878 االول ذكر عراقیة محمد سویل رسن بندر الحاسبات العلوم بغداد 4
 2012-2011 73.51972 االول انثى عراقیة دعاء عبد الھادي عبد االمیر حسن الحاسبات العلوم بغداد 5
 2012-2011 72.72929 االول انثى عراقیة ریم عبد الكریم محمود شاكر الحاسبات العلوم بغداد 6
 2012-2011 69.8907 االول انثى عراقیة زھراء مجید عبود عبدالرضا الحاسبات العلوم بغداد 7
 2012-2011 69.84837 االول انثى عراقیة بان عبد هللا عبد علي عطیة الحاسبات العلوم بغداد 8
 2012-2011 69.42036 االول انثى عراقیة شیماء عبد االمیر عبود نجم الحاسبات العلوم بغداد 9

 2012-2011 68.82908 االول انثى عراقیة ورود نوري عبد هللا احمد الحاسبات العلوم بغداد 10
 2012-2011 68.78288 االول انثى عراقیة سھى سلمان حسین ناصر الحاسبات العلوم بغداد 11
 2012-2011 68.27406 االول انثى عراقیة شھد فیصل محمد علي عبود الحاسبات العلوم بغداد 12
 2012-2011 68.15227 االول ذكر عراقیة احمد شھاب حمادة یاسین الحاسبات العلوم بغداد 13
 2012-2011 68.14423 االول ذكر عراقیة ادریس لطیف عباس حمادي  الحاسبات العلوم بغداد 14
 2012-2011 67.28349 االول ذكر عراقیة محمود فوزي نایف لطیف الحاسبات العلوم بغداد 15
 2012-2011 67.25497 االول انثى عراقیة رندة عدنان محمد جاسم الحاسبات العلوم بغداد 16
 2012-2011 67.18554 االول انثى عراقیة نبأ جھاد بناوي محمد الحاسبات العلوم بغداد 17
 2012-2011 67.0857 االول انثى عراقیة زھراء وھاب رزوقي علي الحاسبات العلوم بغداد 18
 2012-2011 66.99354 االول ذكر عراقیة سعد عدنان عبد لطیف الحاسبات العلوم بغداد 19
 2012-2011 66.97331 االول ذكر عراقیة احمد عبد االلھ محسن عبداللطیف الحاسبات العلوم بغداد 20
 2012-2011 66.53227 االول انثى فلسطینیة ع/غصون روحي احمد جابر الحاسبات العلوم بغداد 21
 2012-2011 66.00894 االول انثى عراقیة زینب محمد علي عبود الحاسبات العلوم بغداد 22
 2012-2011 65.45348 االول انثى عراقیة ساره عبد االمیر موسى راضي الحاسبات العلوم بغداد 23
 2012-2011 65.34885 االول ذكر عراقیة ایراج رستم عثمان سعید الحاسبات العلوم بغداد 24
 2012-2011 65.06257 االول انثى عراقیة جنین سماك برھان الدین حسن الحاسبات العلوم بغداد 25
 2012-2011 64.15518 االول ذكر عراقیة امجد حیدر اسماعیل حسن الحاسبات العلوم بغداد 26
 2012-2011 63.27102 االول انثى عراقیة االء ثامر عبد الخالق جواد الحاسبات العلوم بغداد 27
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 2012-2011 62.89266 االول ذكر عراقیة مسار فیصل علي جاسم الحاسبات العلوم بغداد 28
 2012-2011 62.74494 االول ذكر عراقیة یحیى مفید عبدالغفور موسى الحاسبات العلوم بغداد 29
 2012-2011 62.74024 االول انثى عراقیة زینب طارق عبد الحسین ناصر الحاسبات العلوم بغداد 30
 2012-2011 62.63707 االول انثى عراقیة دعاء محسن عبد محسن الحاسبات العلوم بغداد 31
 2012-2011 62.37535 االول ذكر عراقیة عمر خالد عبدهللا معروف الحاسبات العلوم بغداد 32
 2012-2011 61.67853 االول انثى عراقیة رفل توفیق یونان عبدهللا الحاسبات العلوم بغداد 33
 2012-2011 61.27044 االول ذكر عراقیة عبد الحكیم عدنان علي كرموش الحاسبات العلوم بغداد 34
 2012-2011 61.22424 االول انثى عراقیة رفیف جمال سعید سلمان  الحاسبات العلوم بغداد 35
 2012-2011 60.90585 االول انثى عراقیة عال سمیر عبدهللا ابراھیم الحاسبات العلوم بغداد 36
 2012-2011 60.17953 االول ذكر عراقیة یاسر سعدي كاظم عبدالحسین الحاسبات العلوم بغداد 37
 2012-2011 60.0336 االول انثى عراقیة مروة محسن محمد سعید الحاسبات العلوم بغداد 38
 2012-2011 59.93711 االول ذكر عراقیة احمد ھاني عبد محمد الحاسبات العلوم بغداد 39
 2012-2011 59.89271 االول انثى عراقیة مریم زیاد حكمت عبدالحمید الحاسبات العلوم بغداد 40
 2012-2011 59.86608 االول انثى عراقیة اسراء حسن شكر حمود الحاسبات العلوم بغداد 41
 2012-2011 59.83982 االول ذكر عراقیة لیث علي حمید ضاري الحاسبات العلوم بغداد 42
 2012-2011 59.71579 االول انثى عراقیة مروة فاخر فرحان غالم الحاسبات العلوم بغداد 43
 2012-2011 59.43833 االول انثى عراقیة اسراء حسن حمید مجید الحاسبات العلوم بغداد 44
 2012-2011 59.06263 االول انثى عراقیة فرح ندیم طعمة ذیب الحاسبات العلوم بغداد 45
 2012-2011 58.17511 االول ذكر عراقیة عبدالقادر جاسم محمد سالم الحاسبات العلوم بغداد 46
 2012-2011 57.45396 االول ذكر عراقیة جمال عبدالحسین راضيخالد  الحاسبات العلوم بغداد 47
 2012-2011 57.0386 االول انثى عراقیة سرى نجم عبد عبد السالم الحاسبات العلوم بغداد 48
 2012-2011 56.93669 االول انثى عراقیة دانیة محمد عبید كاظم  الحاسبات العلوم بغداد 49
 2012-2011 55.76914 االول ذكر عراقیة ایھاب محمد حسن  جلود الحاسبات العلوم بغداد 50
 2012-2011 55.40947 االول ذكر عراقیة صالح صاحب نوري مصطفى الحاسبات العلوم بغداد 51
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