






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الحاسوب شبكات/  الحاسوب تقنيات هندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

92.7081االولصالح عبدالحميد يوسف احمد1

86.9680االولمهدي صالح رزاق الحسن2

85.4725االولعبدهللا نصرهللا مهند نهال3

81.0503االولسعدي سامي استبرق محمد4

79.6533االولاحمد كاظم جودت احمد5

78.5791االولعكاب منصور مؤيد بلسم6

77.6525االولحامد حازم لقمان عثمان7

76.4367االولصابر عزيز خالد احمد8

73.9502االولهاشم عبدالعباس سعد هاشم9

73.8694االولجاسم حسين خليل محمد10

73.2691االولصالح عبداالمير نهاد اصيل11

72.8925االولحواس جبر حسين علي12

72.4941االولعبداالمير عبدالجبار ثابت ساره13

70.3847االولصبر كامل حسين ايات14

69.9843االولحسين شبرم صباح ساره15

69.8895االولعبد سعيد حمزه نور16

69.4698االولاغا باشا كريم عادل شهالء17

68.5630االولعلي حسين طه زيان18

68.4744االولحسن هادي حبيب محمد19

68.4130االولحسن محمد غسان علي20

68.2308االولسيف حمود وجدي محمد21

68.0485االولمحمد عالوي حسين علي22

67.5748االولعبدعلي اموري غسان امير23

67.1293االولاحمد فتاح عمران امجد24

66.3147االولسموعي جرجيس رضوان يوسف25

65.4644االولكاظم شاكر دريد هيا26

64.4694االولعبدالكريم كاظم علي زهراء27

64.4202االولحسين ناجي احمد يوسف28

64.0716االولشغاتي عبداالمير علي ابراهيم29

63.9715االولابراهيم جميل ابراهيم عبدالرحيم30



الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الحاسوب شبكات/  الحاسوب تقنيات هندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

63.6242االولمذروب عبدالحمزه اياد ايدون31

63.3280االولطعيمه لفته عبدالجبار ساره32

63.0906االولخربوط حسن علي شمس33

62.4797االولعباس خضير مهند مصطفى34

61.8364االولبريدي محمد عبدالساده محمد35

61.7765االولحسن جبار رحيم حيدر36

61.2381االولعبدالمنعم حيدر علي عبدالمنعم احمد37

60.7567االولتويه كاظم رحيم حسين38

60.6274الثانيعبدالرزاق توفيق كمال محمد39

60.1657االولعبيد حمد قاسم مصطفى40

59.9305االولحسن خزعل حسن احمد41

59.8923االولعلوان حرز نعمه علي42

59.5264االولعباس سليم محمد سليم43

59.1120االولحسين عباس عبدالسالم علي44

58.4791االولمحمد عبدالحميد اكرم محمد45

58.3759االولكاظم عبدعلي حسام طه46

58.0314االولكريم طالب علي محمد47

57.5217االولشهاب رضا محمد مصطفى48

57.0766االولكريم شندل عزيز عزالدين49

56.9609الثانيحسين ثامر هاشم سنان50

56.3182الثانيعبدالجليل عبدالكريم عمار عال51

55.9811االولخيري مالك صفوه شهد52

55.8454االولكزار لطيف ابراهيم هدى53

55.5491الثانيهادي عبدالمهدي صالح الحسين54

55.4692االولموسى محسر مظفر مصطفى55

55.3884االولمجيد طارق احمد مصطفى56

55.3301االولحيدر مناتي عبدالكريم مصطفى57

55.1659الثانيحسين حنون عباس احمد58

55.1489الثانيابراهيم جبوري مكي عبدهللا59

55.0537االولسلمان عبدالرحمن عامر محمد60



الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الحاسوب شبكات/  الحاسوب تقنيات هندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

54.8512الثانيمدحي عوده نوري احمد61

54.8415االولاحمد شهاب طارق نهى62

54.5882االولحسن فليح علي مصطفى63

54.5000الثانيمهدي صالح حيدر محمد64

54.4329الثانيجاسم طاهر تميم الطاهر65

54.0012االولاحمد ابراهيم عبدالمنعم مصطفى66

53.8552الثانيحسن عبدالواحد سلمان احمد67

53.6474الثانياحمد مجيد غسان غاده68

53.3399الثانيمحمد جاسم عبدالرزاق سفيان69

53.2040الثانينجف حسن فالح حسن70

53.0812الثانيعلي رستم جابر محمد71

52.8325الثانيحسين نوري فالح سجاد72

52.6996الثانيوهيب كريم كمال مريم73

52.6801الثانيرجب عبد عادل فاطمه74

52.4479الثانيحافظ بدري مصطفى مريم75



الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الحاسوب الكترونيات/  الحاسوب تقنيات هندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول51.9266صادق عبدالرضا عصام محمد1


