














هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(3516)الدور الثاني  (2490)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول72.2444مروان عامر كمال امين1

االول62.7635علي عبدعون هاشم سباح2

االول59.3521احمد فالح حسن عباس3

الثاني55.4359علي محمد احمد خمان4



الشبكات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(3517)الدور الثاني  (2495)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول87.2660احمد طه باقي محمد1

االول82.2355حسين عبد عبدالحسن قاسم2

االول81.0189زمن ناجي حسين خلف3

االول79.9789مصطفى جواد كاظم علي4

االول79.8410شمس اياد محمود سلمان5

االول79.4385سفانه علي عبدالرزاق احمد6

االول79.2868سالي ناصر احمد خميس7

االول76.9878ساره جمال طلعت احمد شوكت8

االول76.7414موج وائل محمد عبداالمير9

االول76.1785محمد حامد جاسم حسن10

االول75.2110علي رعد سمير ليلي11

االول75.1860سما وسام سامي عزيز12

االول74.7836زينب علي عبود زيدان13

االول74.0547مينا صائب بطرس انطوان14

االول70.9518ياسمين سرور محمدعلي حسين15

االول70.7082احمد نعمان عبدهللا جاسم16

االول70.5537ليث عبدالهادي حميد مجيد17

االول70.5026فاطمه الزهراء مضر حسن حسين18

االول70.4681عقيل مسلم معيجل ورد19

االول70.0231شهد ستار جبار حمادي20

االول69.7709عبدهللا باسل ابراهيم مصطفى21

االول69.5738مصطفى بشار خالد عبدهللا22

االول69.3432نور بسام حامد صادق23

االول69.1514تاره يوسف كاطع علي24

االول69.1239يونس حسن طاهر عبداللطيف25



الشبكات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(3517)الدور الثاني  (2495)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول69.0240علي راشد عبدالحميد ابراهيم26

االول68.8942سجى عباس نصرهللا محان27

االول68.7707زيد علي عبدهللا حسن28

االول68.6369مصطفى جاسم محسن غضبان29

االول68.6215محمد حسين قاسم احمد30

االول68.5933فرح جاسم كاظم جاسم31

االول68.1922هبه طي حاتم قاسم32

االول68.0996بكر وائل احمد مصطفى33

االول67.7052سامر شهاب احمد حمادي34

االول67.6684علي سعد حسين علي35

االول67.5522مصطفى خضير عباس مهدي36

االول67.3393علي جاسم جخر عبد37

االول66.8382احمد عادل هادي رشيد38

االول66.7259ايمان عبدالغني عجيل طاهر39

االول66.2985رند زياد طارق صالح40

االول66.0516رفل ستار جبار كاظم41

االول65.9866مصطفى ماجد شنون حاتم42

االول65.7891ايه خالد منعم خليفة43

االول65.6202امير امجد خماس جمعه44

االول65.0836مسره جمال جمعه نعمه45

االول64.8323االمين فارس حسن صالح46

االول64.7578فيصل غازي فيصل شرهان47

االول64.6311احمد عادل فاضل عباس48

االول64.0463مقدس ابراهيم محمد براك49

االول64.0043شهد عماد صبري عيدان50



الشبكات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(3517)الدور الثاني  (2495)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول63.8092مصطفى عبدالكريم عبدعلي هاشم51

االول63.7781زيد كامل رزوقي وهيب52

االول63.3803حسام عادل علي حسن53

االول63.2190هاشم محمد هاشم شاكر54

االول63.0636زينب عبدالحسين ياسين بوهي55

االول63.0348احمد رعد عبدهللا محمود56

االول62.8280ميس ثائر محمدعلي هاشم57

االول62.7478نور علي امين هاشم58

االول62.1432احمد باسل طه سالم59

االول62.0564احمد عالء حسين عبدالحي60

االول61.4822دعاء محمد منعم جبر61

االول61.4262يوسف شاكر حسين لعيبي62

االول60.9478مصطفى مهدي محمود شاكر63

االول60.9440محمد قاسم محمد حسان64

االول60.7381محمد فالح خيرهللا حسين65

االول60.4270علي مراد عزيز حسين66

االول60.3464جمال هشام جمال توفيق67

االول60.0925محمد مهدي جاسم محمد68

االول59.9367علي سعد عبدالعزيز خضير69

االول59.9178سميه عالءالدين مهدي عبيد70

االول59.9164سيف جاسم محمد حسين71

االول59.7830زهره فاضل سالم محسن72

االول59.7661ايه نصير صالح توفيق73

االول59.3836احمد عماد احمد عبدهللا74

االول58.7989ايات عبدالمطلب عبدالكريم احمد75



الشبكات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(3517)الدور الثاني  (2495)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول58.6738علي حسين حافظ جياد76

االول58.5530عمر طارق عبدالحي رمضان77

االول58.5024مصطفى فراس مالك عبدالهادي78

االول58.2782اسامه محمدصادق عبدالرضا محمدصادق79

االول58.1844محمد قاسم خلف سلمان80

االول58.0829علي ابوطالب عبدالواحد كاظم81

االول57.9820ابراهيم حازم محمدعلي ابراهيم82

االول57.9434علي سلمان باوي علي83

االول57.1549عبدالكريم خالد عبدالرحمن محمد84

الثاني60.1389تيسير تحسين عباس عبيد85

الثاني58.2206محمد زهير محمدحسن نجم86

الثاني58.1850مرتضى كاظم احنين لفته87

الثاني58.1612هبه عبدالباسط داود سلمان88

الثاني57.3995مصطفى محمد عبدالحسين لفته89

الثاني55.6825تمارا ميثم طالب عبدالكريم90

الثاني55.2992محمد جمال مزعل نايل91



الكترونيات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4224)الملحق  (3515)الدور الثاني  (2496)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول67.4038نور ضياء حسين علي1

االول65.6583مصطفى احمد شهاب احمد2

االول64.7555باسل طارق عبدالباقي احمد3

االول63.2168مصطفى محمود رشاد حمودي4

االول63.1788علي محمد عبدالحسن عبدالرضا5

االول62.8655يمامة محمد عبدالرزاق محمد6

االول61.7152االقصى امين محمد مهدي7

االول61.3547احمد محمدطارق طه احمد8

االول60.7136ياسين جمال محمد علي9

االول60.1995احمد باسم عبدالباقي جمعة10

االول60.0950مصطفى قيس بهاءالدين مصطفى11

االول59.8783اسلم ياسين حرج ريس12

االول59.3045عبدهللا سعد ابراهيم حمودي13

االول59.1477عمروالعال محمد مكي جاسم14

االول58.9516رشا نزار كاظم حسن15

االول58.8196ياسر غطفان حميد احمد16

االول58.7910احمد عالءالدين سالم نعمة17

االول58.4003سلمان صباح عوده سلمان18

االول58.2693سرمد منصور مالك منصور19

االول57.9552محمد صالح مهدي عبداالمير20

االول57.8648علي رعد عبدالواحد طاهر21

االول57.7324علي مازن عبدالرسول علوان22

االول57.6633هديل سبتي غراف شنجار23

االول57.3317سيف اسعد حسين حمد24

االول57.3151مينه مجيد عبدالرضا مطلق25



الكترونيات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4224)الملحق  (3515)الدور الثاني  (2496)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول57.3000ذوالفقار حسين احمد اسكندر26

االول57.2055سالم معين حسين حسون27

االول57.1303سيف فاضل بديوي عبيد28

االول57.0864حسام علي بدر حطحوط29

االول56.8204مروه خليل عبد صالح30

االول56.7916سالي عزالدين رحمن علي31

االول56.5726مصطفى محمد عبدالكريم عبدالوهاب32

االول56.4029احمد كمال حسن محمد33

االول56.3694زهراء عباس عبدهللا احمد34

االول56.1660نشوى ميثم نوري حمزة35

االول56.1469سناريا ابراهيم عبدالكريم عبدالرزاق36

االول55.7618فواز رعد فريد محمدنوري37

االول55.6982ايهاب سالم كامل صالح38

االول55.6712عبدهللا خليل عبدالجليل حميد39

االول55.4869سالم واثق سالم عبدالقادر40

االول55.1839اصيل واثق محمود يوسف41

االول55.1400احمد نعمان غالب نعمان42

االول55.1141مصطفى نبيل محمدجعفر ابراهيم43

االول55.0453ابراهيم عبدالرزاق خضير احمد44

االول54.8090احمد هاشم رشيد مجيد45

االول54.4815علي اياد عبدالمهدي عبدالخالق46

االول54.4017ايهاب هالل عباس اسماعيل47

االول54.3943احمد عبدالرحمن محمد هوبي48

االول54.2098روز ياسر جبار علي49

االول53.1421محمد رضا صالح جدوع50



الكترونيات/هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4224)الملحق  (3515)الدور الثاني  (2496)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول52.8609نور محمد عبدالغني شاكر51

الثاني59.9516كرار مهدي نجم علوان52

الثاني58.3271حسن علي حسين راضي53

الثاني57.1226غيدق نصر نافع خميس54

الثاني55.2515احمد حازم شهاب بشير55

الثاني55.1432شهد عبدالرضا ناصر حسين56

الثاني54.9274عمار هشام جاسم محمد57

الثاني54.8844زيد فيصل رشيد سلمان58

الثاني54.2782بلسم رعد غانم ياسين59

الثاني54.0145مهند بسام عبدالحليم عمر60

الثاني53.6794احمد اسعد كامل فليح61

الثاني53.3296عبيده عامر جاسم عبد62

الثاني51.8985مصطفى سعيد خليل سعيد63


