














هندسة تقنيات الحاسوب: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

غير المتفرعين

صباحية:  الدراسة 

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

 .(2230)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول56.4733شمس انور صبحي ناجي1



هندسة تقنيات الحاسوب: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

شبكات الحاسوب

صباحية:  الدراسة 

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

 .(3636)، ملحق  (3380)، الدور الثاني  (2232)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول89.7737محمد مصطفى نعمان احمد1

االول88.6526استبرق موسى كاظم والي2

االول80.9313مارال سيمون واروجان وارتان3

االول80.5866مصطفى عبدالواحد حاشوش كويد4

االول80.2690ليال عبدالحسين ابراهيم عطيه5

االول78.5782انور صالح حسن حمود6

االول75.9190ميرنا مسعود سليم حنا7

االول75.0410وسام علي ابراهيم هاشم8

االول71.7615رسل جمال مهدي صالح9

االول71.5407علي مظفر علي ميره مراد10

االول70.7874حسين ناصر حسين المي11

االول70.6581عبدالرحمن علي جعفر جاسم12

االول70.2218يوسف مازن يونس محمدسعيد13

االول70.0311اسامه مقدام احمد عباس14

االول69.6898حمزه كامل حربي مرماص15

االول69.0590مصطفى مظفر عبدالرزاق عيسى16

االول68.9025ميس الريم احمد محمد احمد17

االول68.4899حسن فالح زامل نعمه18

االول68.1122اراس رزاق عبد ثجيل19

االول68.0376هبه نزار لطيف محمود20

االول67.4416محمد هاشم فاخر قدوري21

االول66.4484ميسم زياد كيالن عاشور22

االول66.2010محمد ناصر سهام اسماعيل23

االول66.0470صفاء عماد هاشم عوده24

االول65.9811مهدي حسن فؤاد مجيد25

االول65.5600رغد نبيل جودت حسين26

االول65.3943سناريا فوزي عبدهللا نصرهللا27

االول64.2863فهد مصطفى محمد هوبي28

االول64.0367اية محمدسعيد عبداالمير محمدسعيد29

االول63.7005حسام زياد كمال بهنام30

االول63.3452علي هادي فيصل فرحان31

االول63.0463فادي هالل سالم يعقوب32

االول62.4306عبدالكاظم خليف عجيمي كويطع33

االول61.9924محمدالتقي جاسم حسن هاشم34

االول61.7884زينب عامر سامي قاسم35

االول61.7108عبدالرحمن خلدون حاكم فاضل36



هندسة تقنيات الحاسوب: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

شبكات الحاسوب

صباحية:  الدراسة 

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

 .(3636)، ملحق  (3380)، الدور الثاني  (2232)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول61.1317عمر محمد يونس خلف37

االول61.0566حيدر محمد نزار قاسم38

االول60.9609مينا علي شاكر عبدالصاحب39

الثاني60.8659قمر غسان هاشم عبدالواحد40

االول60.8323سامان فاضل غالم كرم هللا41

االول60.7399هدى ضياء محمدنوري عبدالرزاق42

االول60.4745حيدر محمد غني حسين43

االول60.2487عبدهللا ماجد داود حسين44

االول60.2265رواء عمران عيسى عمران45

االول60.2073احمد علي مكلف حسن46

االول59.9346علي جمال سعيد محمود47

االول59.9277مصطفى كريم جاسم هدابي48

االول59.6848صقر منذر مزهر عبيد49

االول59.3180احمد نجيب عبيد محيسن50

الثاني59.0369محمد صادق عبدالرزاق شبيب51

االول58.5043فضا ضياء محمدتوفيق مهدي52

االول58.4487حيدر عدنان خلف جوده53

االول58.2809احمد عماد فاضل عبدعلي54

االول57.6476حسين طالب عزيز احمد55

االول57.4706زينب فارس علي حسين56

االول57.0083قيصر كريم عبدالحسين سعيد57

االول56.7453زينب ضرغام محمدعلي مصطفى58

االول56.7303مصطفى فاضل حمد حسن59

االول56.4711مصطفى احمد عالءالدين احمد60

الثاني56.0758نوران جابر رستم علي61

االول55.7655حنين توفيق عبدالوهاب عبدالرزاق62

الثاني55.7101حسن علي محمد يعقوب يوسف63

االول55.6122محمد عوف عبدالرحمن عبدالسالم64

الثاني54.7692عبدهللا رشاد حميد محمود65

الثاني54.2316نبراس عمادالدين حميد محمد66

الثاني54.0788خالد جمال عبدالرزاق جميل67

االول53.4718منتظر جبوري جهاد عبدالحمزة68

الثاني53.3999اوس عبدالجبار صبار جواد69

االول52.9363علي سعد عباس عبداالمير70

االول52.7854يوسف عبدالرب مهدي راضي71

الثاني50.7823محمد عمار اسماعيل خليل72



هندسة تقنيات الحاسوب: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

الكترونيات الحاسوب

صباحية:  الدراسة 

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

 .(3635)، ملحق  (3381)، الدور الثاني  (2231)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول72.4661زهراء مخلص عبدالرزاق شاكر1

االول68.6636محمدالجواد علي موسى كاظم2

االول67.3154انمار نجاح ميذاب حسين3

االول64.2463ليث احمد عبدالهادي عيسى4

االول63.4453راوند حيدر عبد جواد5

االول62.5481سحاب ابراهيم مطر عبدهللا6

الثاني60.6786زيد سمير جالب عبد7

االول60.3038قتيبة مازن عادل علي8

االول57.4857احمد عبدالستار عبدالدائم اسماعيل9

الثاني57.3824عمر محمود شاكر محمود10

الثاني57.2967محمد جميل عبدالصاحب جليل11

الثاني57.2050حسام علي فاضل عبود12

االول56.9783ماسيس رياض توفيق مكرديج13

االول56.6893حسين محمد كوكز خضير14

االول56.3115سرمد محمد مجيد احمد15

االول55.8005سنار ظافر عبدالمهدي عباس16

الثاني54.5174محمد عالءالدين عبدالرزاق عباس17

الثاني54.4779لبنى حسين طارق مهدي18

الثاني53.0964محمد ثامر كامل محمد19

الثاني52.9411محمد عامر جاسم محمد20

االول52.5234مصطفى ثامر مصطفى عبدالهادي21

الثاني52.1971احمد سعد سالم عمر22


