






هندسة اتصاالت الحاسوب: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 

 .(3568)، الملحق  (3169)، الدور الثاني  (2215)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول83.1162حامد محمد اسماعيل احمد1

االول82.9711شروق حبوب خماس عباس2

االول81.2187عبدهللا حسين حميد ضايف3

االول81.1257اسامه علي محسن علوان4

الثاني79.8846الحسن علي احمد محمد5

االول79.3816غفران عبدالهادي عباس عبدهللا6

االول77.3999مصطفى وضاح رشيد ناصر7

االول76.2653حيدر احمد عباس دبي8

االول75.9567عبدهللا سعد هاني حسين9

االول75.2683كرار طالب حاتم علوان10

االول74.0594احمد هادي مالح محمود11

االول73.3207بتول صفاء جعفر حسين12

االول73.2282طيبه عمار ابراهيم اسماعيل13

االول73.2139مرتضى خميس قاسم جليب14

االول73.1443ساره علي كاظم حسين15

االول73.0989محمد حسام الدين جاسم كاظم16

االول72.9715احمد عاصم محمد قاسم17

االول72.7522مالك سامي ابراهيم جعفر18

االول72.3386اليمان حذيفه علي حسين19

االول72.2027اكرم عيدان كامل موزان20

االول71.6816تقى هادي غازي حسن21

االول71.4577محمدامين فؤاد عبدالحسين محمود22

االول71.3485زين الشرف امان ابراهيم عبدالحسن23

االول71.3184سرى شاهين كامل عباس24

االول70.8131ساره عبدالوهاب مصطاف وهيب25

االول70.5847مصطفى قصي غني اسماعيل26

االول70.0828رامي خضير جاسم درويش27

االول70.0454حوراء قيس عبدالمجيد حسن28

االول69.9016غفران مهدي محمد بهار29

االول69.8802مريم يروانت مسروب كرابيت30

االول69.8286احمد علي محمد عبدالنبي31

االول69.5557سمية ثابت احمد عبدالخالق32

االول69.5341عالء كريم عويد جايد33

االول69.5253احمد حسين علي حسين34

االول69.4299رسل جبار شنيور دبي35
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االول68.6079عائشه سمير جواد خماس36

االول68.1804عبدالرحمن سعد طه غائب37

االول68.1365عبدالرحمن عالء عبد محمد38

االول68.0876حنين محمد عبدالرضا رحيمه39

االول67.3168ميس محمود ذيب محمود40

االول67.2910مصطفى مجيد عبدالرضا بداي41

االول67.1718علي صباح عيدان سعد42

الثاني66.9776مكمل تدريب صيفي/براء عباس عليوي هودان43

االول66.6501ساره رعد مجيد حسون44

االول66.5499مصطفى ليث رمضان صيهود45

االول66.1766ابراهيم صالح الدين احمد سلمان46

الثاني65.5240حسين سداد محمدرشيد محمد47

االول65.0453سعد عبداللطيف محمدجواد نصيف48

االول65.0144قمر حميد يونس حميد49

االول64.8338عبدالوهاب عيسى عبدالوهاب بكر50

االول64.7489احمد عبدالكريم احمد علوان51

االول64.7200تبارك عبدالحسين خلف عباس52

االول64.6800بان علي جبير جاسم53

االول64.4103زهراء محمد محمود عزيز54

االول64.3314ايهاب احمد جواد ثامر55

االول64.2920سيف جبار عذاب عبود56

االول63.8471كرار جمال حسين حمزه57

االول63.6561ميس فيصل سلمان مراد58

االول63.5988محمد نزار شوكت صادق59

االول63.5197مينا فالح حسين ماجد60

االول63.4501شهب احمد مصطفى حسين61

االول63.0812ميس محمد عبدالرزاق منير62

االول63.0431حيدر قاسم شامار مراد63

االول62.8402زينب خالد ناصر والي64

االول62.7608علي عماد زكي نافع65

الثاني62.6850علي عبدالرزاق علوان منصور66

االول62.4776هاجر رفعت خليفه هالل67

االول62.3977فرح صالح اسماعيل يحيى68

الثاني62.3714اساور جعفر عباس جبار69

االول62.1814دينا صالح صبري حاتم70
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االول62.1522رواء سالم مرزه علي71

االول61.9861علي كامل حسين مطير72

االول61.8838علي عبدالخالق نصيف جاسم73

االول61.8804شهد عالءالدين عبدهللا محسن74

االول61.7299ايه رياض فتحي عارف75

االول61.6774ميس مثنى نجم عبد76

االول61.0240مصطفى خالد عبدالجبار حسين77

االول60.3773اسماعيل انس اسماعيل خلف78

الثاني60.3706بارق رعد مهدي جاسم79

االول60.3202هشام واثق حسين حسن80

الثاني60.2248احمد محمد خالد كريم81

االول59.9251احمد شكر محمود ولي82

الثاني59.9086شهد ايعاد عبدالمهدي عبدالحسين83

االول59.4439شهد انعم اكرم محمدعلي84

االول59.4220مريم فتحي عبدالرضا حنحوص85

الثاني58.9648اسامه زياد اسماعيل خليل86

الثاني58.7959حارث مثنى هيالن دهش87

الثاني58.7528محمد محمود حسين حمزه88

االول58.5825لينا علي حسن حمود89

الثاني58.5475علي ماجد شنون حاتم90

الثاني58.2519حسن سداد محمدرشيد محمد91

االول58.2054محمد مهدي ياسر زبيدي92

االول58.1169صبا عبدالزهره رحمان جاسم93

االول57.5921دينا سعد احمد شهاب الدين94

االول57.4510عمار عبدالوهاب حكمت عبدالقادر95

الثاني57.3797مهند علي ناصر خضير96

الثاني56.9831تارا محمد ياسين عبدالمجيد97

الثاني56.9692ياسين طالب خليفه بريسم98

االول56.7110وليد نسيم صالح حمودي99

الثاني56.6763فرح مظهر جاسم محمد100

الثاني56.5496داليا حسين عبدالزهره موسى101

الثاني56.5059مصطفى رعد خلف عطيه102

الثاني56.1923علي رعد خليل ابراهيم103

الثاني56.0184رغد عبدهللا سامي عبدهللا104

الثاني55.9305منتظر محمد عليوي ناصر105



هندسة اتصاالت الحاسوب: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 

 .(3568)، الملحق  (3169)، الدور الثاني  (2215)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

الثاني55.6979عبدهللا محمد احمد رجب106

الثاني55.6073نوفل محمد علي حمد107

الثاني55.5746مصطفى محمد جاسم محمد108

الثاني55.4191سدير ماجد حامد حسن109

الثاني55.1427احمد عبدالحسين هادي ناصر110

االول54.8858ريام عماد هاشم احمد111

الثاني54.6792عال احسان علي فاضل112

الثاني54.3987مكمل تدريب صيفي/علي سعد سوادي مجيد113

الثاني54.1768اسحق احمد عيسى شناوة114

الثاني54.0989صالح عبدالكاظم بشير صالح115

االول53.6583احمد رافد عبدالكريم علي116

الثاني53.6412منار سعد عبدالوهاب احمد117

الثاني53.4668مكملة تدريب صيفي/ فداء شهم حمودي اسماعيل118

الثاني53.3654وهاد رعد علي محي119

االول53.0852بالل احمد حسن علي120

االول52.9376مرتضى وسام فوزي عبدالحسين121

الثاني52.3011يوسف سعد داود حبيب122


