
 قسم الرياضيات

2019/2020الئحة  شرف الجامعة للعام   

 الفصل الدراسي االول  

 ت الرقم الجامعي  االسم المعدل الفصلي 
حسني عبد هللا زيادةرغد  96.3  201610908 1.  
  .2 201720153 نور غالب محمد عبد القادر  94.5
  .3 201620521 عفاف محمد اسماعيل الصوص  93.9
  .4 201720272 ضحى حابس محمد جودة 93.2
  .5 201711023 ايمان عبد الرحمن محمد نوح 92.4
  .6 201620616 عبد الرحمن محمد سليم عبد الصمد 92.1
  .7 201710721 نور محمد موسى أبو زيد  90.5
  .8 201620579 هبة محمد عبد هللا الحديدي 89.9
  .9 201720380 هديل نايف نعيم  العزة 89.7
  .10 201720637 اسراء عدنان نعيم برغال 86.7
  .11 201710270 تامر رائد شحادة عبد الجليل  85.4
  .12 201620695 عال خليل عبد الرحمن محمد  85.2
محمد يوسف العطارشذى  84.7  201610955 13.  
  .14 201720612 رنيم موسى عيسى خليل 84.5
  .15 201620429 أسيل ابراهيم محمد العسراوي  83

  .16 201710794 داود خالد داود الجبور  82.2
  .17 201720395 رانيا اسماعيل عيسى حماد 75.5

 

 

 

 

 



 قسم الرياضيات

2020/ 2019الئحة  شرف الكلية للعام   

 الفصل الدراسي االول  

 ت الرقم الجامعي  االسم المعدل الفصلي 
حسني عبد هللا زيادةرغد  96.3  201610908 1.  
  .2 201720153 نور غالب محمد عبد القادر  94.5
  .3 201810344 اسالم عاطف عارف العشران 94.5
المجيد عبد هللا ثائر محمد عبد  94.2  201810651 4.  
  .5 201620521 عفاف محمد اسماعيل الصوص  93.9
  .6 201720272 ضحى حابس محمد جودة 93.2
  .7 201711023 ايمان عبد الرحمن محمد نوح 92.4
  .8 201620616 عبد الرحمن محمد سليم عبد الصمد 92.1
  .9 201720756 هيا يوسف سليمان البكار  90.5
موسى أبو زيد نور محمد  90.5  201710721 10.  
  .11 201620579 هبة محمد عبد هللا الحديدي 89.9
  .12 201720380 هديل نايف نعيم  العزة 89.7
  .13 201710634 جميل محمد جميل الشلبي 88.2
  .14 201720381 غادة شاهر فالح الجماعين  87.5
  .15 201820309 هديل باسم ابراهيم سليم  87

برغالاسراء عدنان نعيم  86.7  201720637 16.  
  .17 201620373 محمد عباس محمد الكفاوين  86.3
  .18 201810092 هدى ابراهيم محمد العقيلي 86.2
  .19 201610558 معتز بسام يوسف العزة  85.8
  .20 201720322 نور عبد القادر موسى الحسيني 85.5
  .21 201710270 تامر رائد شحادة عبد الجليل  85.6
الرحمن محمد عال خليل عبد  85.2  201620695 22.  
  .23 201721040 اية رائد عزمي بركات 85

  .24 201610955 شذى محمد يوسف العطار 84.7
  .25 201720612 رنيم محمود عيسى خليل  84.5



2019/2020الئحة  شرف الجامعة للعام   

 الفصل الدراسي الثاني  

 ت الرقم الجامعي  االسم المعدل الفصلي 
  .1 201720153 نور غالب محمد عبد القادر  89.6
  .2 201710721 نور محمد موسى أبو زيد  94.6
  .3 201720380 هديل نايف نعيم  العزة 91.2
  .4 201720272 ضحى حابس محمد جودة 93

  .5 201610955 شذى محمد يوسف العطار 91.2
  .6 201810399 دانية منور جميل محسن 89.2
  .7 201711023 ايمان عبد الرحمن محمد نوح 92.4
الرحمن محمد سليم عبد الصمدعبد  92.1  201620616 8.  
  .9 201620579 هبة محمد عبد هللا الحديدي 89.9
  .10 201620429 أسيل ابراهيم محمد العسراوي  91.6
  .11 201720395 رانيا اسماعيل عيسى حماد 84

  .12 201620695 عال خليل عبد الرحمن محمد  86.6.2
 

 

 قسم الرياضيات

2020/ 2019الئحة  شرف الكلية للعام   

 الفصل الدراسي  الثاني 

 ت الرقم الجامعي  االسم المعدل الفصلي 
  .1 201910110 براءة موسى نهار المساعفة 95.3
  .2 201710721 نور محمد موسى أبو زيد  94.6
  .3 201910990 احمد عادل محمد يحيى 94.2
  .4 201910103 امل عبد الرحمن حسن حسن  94.2
  .5 201820184 ايمان طه حسن ابو الراغب 93.4
  .6 201720272 ضحى حابس محمد جودة 93



 ت الرقم الجامعي  االسم المعدل الفصلي 
  .7 201830024 هند سمير احمد يوسف  92.4
  .8 201620429 أسيل ابراهيم محمد العسراوي  91.6
  .9 201720380 هديل نايف نعيم العزة  91.2
  .10 201610955 شذى يوسف محمد العطار 91.2
ماجد زيد الكيالنيسجى علي  91  201820493 11.  

  .12 201820309 هديل بسام ابراهيم سليم  90.6
  .13 201720876 رنا محمود عبد الرحمن حامد 90.4
  .14 201720153 نور غالب محمد عبد القادر  89.6
  .15 201430058 سارة أمجد صالح خطاب  89.5
  .16 201820604 رنا خليل ابراهيم ابو شيخة 89.2
جميل محسندانية منور  89.2  201810399 17.  
  .18 201620431 اسماء يوسف حسن سعد  87.8
  .19 201620410 رنيم محمد عطا هللا العودات   87.5
  .20 201810456 رهف عمر احمد حميدي 87

  .21 201620372 االء انور صالح صالح  86.7
  .22 201720058 حنين خليل سالم علي  86.7
  .23 201620695 عال خليل عبد الرحمن محمد  86.6
  .24 201810364 تسنيم سامي احمد شو بكي  86.6
  .25 201720505 ميس احمد محمود جرادات  85.5
  .26 201720305 فضل ايمن فضل الزغير  84.4
  .27 201811578 جمانة لطفي فواز العلي  84.4
  .28 201720918 رهام حسين خلف العبادي 84.4
  .29 201720277 راما عماد مصطفى رشيد 84.2
محمد عبد الرحمن مسلم اية  84  201720470 30.  
  .31 201720395 رانيا اسماعيل عيسى حماد 84
  .32 201620523 لينا خلف عبد هللا عابد   84

 


