








المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

شبكات الحاسوب/ هــنــدســة تقنيات الحاسوب : القسم 

صباحية: الدراسة 

2018\2017: سنة التخرج 

(السابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 

، (2018\7\22)في  (2329)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

.(2018\10\14)في  (3352)الدور الثاني 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول87.8738محمد باقر عبدالمطلب احمد1

االول84.5827نور مظفر علي محمد2

االول82.4246نور صالح ارزوقي مهدي3

االول81.3205عبدهللا احمد جاسم صحن4

االول78.1358محمد عبدالمطلب حسن عبود5

االول74.5317ساندرا نصير صالح حمودي6

االول73.3318عبدالرحمن خالد عبدهللا حمادي7

االول71.9794محمد حسين علي نافع8

االول70.9700ايمن رند يعقوب يوسف9

االول70.8718ديار مجيد حميد جبوري10

االول70.8156كرار عالوي حميد حمادي11

االول68.1099بالل بالسم عبدالرحمن خلف12

االول67.8812عبدهللا نزار عبدالمجيد محمود13

االول67.8740غيد فراس فائق توفيق14

االول67.2346مصطفى خالد ناجي محمد15

االول67.1039مينا محمد عبدالحميد عبدالعزيز16

االول66.9098وسيم نبيل فاضل محمد17

االول66.7811اثير رياض عباس علي18

االول65.5086مصطفى بشير محسن داود19

االول64.5086محمد بالسم محمد جسام20

االول63.5997رضا طالب رحيم صبح21

االول63.2602موج محمد جاعد طالب22

االول63.2201مصطفى جاسم احمد علوان23

االول63.1678مينا ماجد كاظم حسن24

الثاني62.6045حسين علي عبدالكريم رضا25

االول62.5565فرح ابراهيم محمدعلي جعفر26

االول61.1724غاده سعد عبدالوهاب عبدالقادر27

االول61.1198سوسن عماد عبدالحافظ محمد28

االول60.9404محمد احمد خيرهللا صيوان29

االول59.6168رئام صاحب علي نزك30

الثاني57.2223مروان رعد محمد داود31

االول57.1831حسنين عباس محمد فرحان32



المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

شبكات الحاسوب/ هــنــدســة تقنيات الحاسوب : القسم 

صباحية: الدراسة 

2018\2017: سنة التخرج 

(السابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 

، (2018\7\22)في  (2329)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

.(2018\10\14)في  (3352)الدور الثاني 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول56.9930شهد تصميم علي عبد33

الثاني56.6914عبدهللا كريم سليمان خلف34

الثاني56.5526علي ظاهر خلف محسن35

االول56.4188عمار سمير مطر ديوان36

الثاني55.9870كرار هادي مغتاض حسن37

الثاني55.7319محمد باسل طه سعيد38

االول55.5518سالم حازم سلمان شكر39

الثاني55.1617علي عباس خجوري شناوة40

االول54.8688عبدالكريم سمير عبدالكريم عبدالرزاق41

االول54.1581ميس عدنان محمد وهيب42

االول53.9959كنار حاتم حسين بشير43

الثاني53.9419شمس رائد عدنان عباس44

االول53.7795مصطفى علي طالب اسماعيل45

االول53.4791سجاد سعد عليوي زاير46

الثاني52.7252ياسر ماجد سلمان راهي47

االول52.2642احمد خالد جاسم حمادي48

الثاني52.1050رسل هاشم رهيف عبد49

الثاني51.3057عمر ظافر رشيد عبدالجبار50



المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

الكترونيات الحاسوب/ هــنــدســة تقنيات الحاسوب : القسم 

صباحية: الدراسة 

2018\2017: سنة التخرج 

(السابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 

، (2018\7\22)في  (2330)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

.(2018\10\14)في  (3351)الدور الثاني 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول74.6964محمد خالد محمد احمد1

االول73.0089صالح سعد صالح هادي2

االول69.6744رجب سيروان رجب علي3

االول68.9218دالل مهدي خليل مهدي4

االول68.5247رويد جميل عزيز حمادي5

االول67.9273نزار عبدالستار موسى عيسى6

االول67.7735حيدر جالل كاظم جالي7

االول66.3566مصطفى كمال توفيق عبدالرزاق8

االول65.5312محمد مهدي رحيم عبدهللا9

االول65.1058شهم كريم فاضل عبد10

االول64.1165سيف علي حسن علي حسين11

االول63.8211همام كريم خيرهللا حسين12

االول62.2912محمد عمار خطاب شغيد13

االول60.5501مانوئيل فارتان شاهين يوسف14

االول58.9964اريان هيثم شكر محمود15

االول58.2617يوسف غسان محمد توفيق16

االول57.3042محمد عالءالدين عبداالمير رزوقي17

االول56.9812محمد ضياء شاكر محمود18

االول56.7482علي ظافر عبد راضي19

االول56.2032ابراهيم سعيد حسن مهدي20

االول55.9216حيدر ماجد شنين حبيب21

االول55.5446ديانا صباح حسن محمود22

االول55.4820معاذ صالح احمد محمد23

الثاني55.3573علي نجاح علي جاري24

االول54.6971مريم سعد عبادي حسين25

االول53.9595مصطفى فالح عبيد غثيث26

االول53.0037احمد سمير يوسف حسين27

االول52.6461احمد عباس عبدهللا جبار28

الثاني52.0159يحيى عبد صكب عكله29


