






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الحاسوب اتصاالت هندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول90.8568يوسف فرج نصير ليديا1

االول82.8372جرجيس صالح ثابت محمد2

االول78.2956خلف سلمان علي حسين3

االول77.0116عبدالكريم عبدالخالق سمير حيدر4

االول76.9084شيشخان حسن خالد عال5

االول76.6693فاضل عبدالرضا محمد فهد6

االول75.9735احمد نوري صباح هشام7

االول75.2578حميد خضير مصطفى هند8

االول74.7300علي محسن تحسين هاجر9

االول74.5306ابراهيم حميد مؤيد بالل10

االول74.3265محمد عبدالرحمن محمد ضحى11

االول74.0118مهدي عبدالواحد وسام علي12

االول73.9120علي عيسى اديب العابدين زين13

االول72.9451مطلك جواد حازم ساره14

االول72.8258محمد اسماعيل محمود امنه15

االول71.0485احمد حميد مجيد وسام16

االول71.0180محسن زغير محمد تبارك17

االول70.4644مصطاف ماجد حسنين فرح18

االول68.9378احمد نوري صباح بسام19

االول67.8656علي حسين علي فيصل20

االول67.7194محمود يحيى خالد محمد21

االول67.4895عطيه يوسف علي يوسف22

االول67.4474قيم حسن علي مصطفى23

االول66.9596محمد عبدالجبار حسين يوسف24

االول66.8033محمدجواد كاظم اياد فواز25

االول66.2981حسين مهدي علي حيدر26

االول66.0442عيدان حسن فالح نور27

االول65.8214محمدحسين حميد فريدون فرح28

االول64.3851خضير عيسى نجاح فرح29

االول64.3306جوكل قنبر احمد بشير30
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االول64.0761عبدالهادي حسين محمد حسين31

االول63.7472ناجي محمد حسين ادريس32

االول63.5379محمد عباس محمد مصطفى33

االول63.3989كامل شوقي احمد حسن34

االول62.7438داؤد سلمان احمد محمد35

االول62.3351حساني سلمان غسان حيدر36

االول62.3213شنيشل لعيبي فيصل فرح37

االول62.2934محمد عباس علي حسين38

االول62.2559مطر جوده رزاق الحسن39

االول61.7224رحيمه مجيد حميد حمزه40

االول61.3811حسن عبدالرضا رمزي احمد41

االول60.8098حسن بالسم كاظم رانيه42

االول60.7173جوده حميد محمد سيف43

االول59.9730صحن علي ابراهيم زهراء44

االول59.5595ناصر قاسم ابراهيم حيدر45

االول58.9559محمدامين قاسم محمد علي46

االول58.8113حميد عادل منتظر رنا47

االول58.4415ياس عبيد احمد مصطفى48

االول58.4292حمود هادي عبدالزهره مجتبى49

االول58.3846محمد خلف مؤيد الحكم ابراهيم50

االول58.3086عبد راضي عالء الهمام51

االول58.2239عبدهللا حسن عبدهللا مصطفى52

االول58.1914جرجيس بشير فائز مريم53

االول58.1769احمد اسماعيل عباس سجاد54

االول57.8589محمد فالح باسم زيد55

االول57.8217حسين علي عمار سنر56

االول57.6091فرج هادي ذياب ساره57

الثاني57.3348حسن صالح علي العابدين زين58

االول56.2023عبدالرزاق رياض ياسر عسل59

االول56.1163مطارد عبدالرزاق احمد مصطفى60
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االول55.8447محمدجواد كاظم جواد حسام61

الثاني55.4825فليح عبدالكريم مازن نوار62

االول54.6595طاهر مطشر رائد رند63

الثاني54.2012احمد عبدالحميد احسان مصطفى64

االول53.7787عبدهللا طه احمد سرمد65

االول52.9116سبهان بشاره امير حسين66

الثاني52.8885عبداالمير نصيف زهير احمد67

االول52.8095توفيق رؤوف احمد علي68

االول52.5856محمد قاسم كريم منى69

االول52.0389باقر محمدعلي حيدر محمد70

الثاني51.5246لعيبي محمد حازم نور71


