






المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

هــنــدســة اتــصــاالت الــحــاســوب: القسم 

صباحية: الدراسة 

2018\2017: سنة التخرج 

(السابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 

، (2018\7\22)في  (2336)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

.(2018\11\5)في  (3645)، الملحق  (2018\10\15)في  (3375)الدور الثاني 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول92.4139بشير رعد عبدالحميد اسماعيل1

االول86.2266مريم عباس خميس جبر2

االول80.6463سجاد احمد حميد موسى3

االول77.4938فادي خليل ابراهيم بولص4

االول75.5795محمدعلي حميد محمدعلي هليل5

االول73.0759محمد طارق مهدي حسين6

االول71.7021ابوالحسن زامل شياع محمد7

االول71.2942روان ليث شكر محمود8

الثاني70.1568فاطمه عامر موسى ياسين9

االول69.6043ريام جاسم محمد عباس10

االول69.5541ضحى حسن علي حمودي11

االول68.3969انفال عادل فيصل مطر12

الثاني68.2471مصطفى محمود موسى عيسى13

االول66.9636ميس محمد عبداالمير جابر14

االول66.8053زهراء منذر ويسي نجم15

الثاني66.5542ياسر مؤيد حسن ناهي16

االول66.4192نكتل احمد نكتل محمد17

االول66.0406الحسن طالل عباس فاضل18

االول65.3188احمد محمد كطفان ناصر19

االول65.1492زهراء حاتم نوري مصطفى20

الثاني63.7634الزهراء حميد قمر جدران21

االول63.0462صفا مهند خضير عباس22

االول62.8493زينب هاني فخري ناجي23

االول61.9639نور طارق ياسين حسين24

االول61.7606سمر حيدر فخري محمود25

االول61.2656مريم طه كريم محمد26

الثاني61.2349اية نمير ابراهيم كاظم27

الثاني61.1627علي طه كريم كاظم28

الثاني61.0342منتظر حيدر محي امين29

الثاني60.1947نور علي صائب عبدالمجيد فهد30

الثاني60.0663طه احمد كاظم عباس31

االول59.2498ايه حامد معيدي حيال32
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الثاني59.2058ايات عبدهللا حسين علي33

الثاني58.7852احمد ابراهيم محمد حامد34

الثاني58.7629علي جسام محمدعلي سلمان35

االول58.4474نبأ باسم محمد يونس36

االول58.2658اسكندر حسان اسكندر جرجيس37

الثاني58.1963عبود حسين عبود عبدالحسين38

الثاني57.3822باقر صفاء اسود عباس39

الثاني56.6523علي هشام عبدالجليل عباس40

الثاني56.5230هديل اياد خالد زبير41

الثاني56.2154محمد نعيم محمد عبيد42

الثاني56.1555ساره عزيز طالب خميس43

الثاني56.1536شهد نعمان سلمان احمد44

االول55.8392شاكر رافد شكوري فرحان45

الثاني55.6317هديل علي هادي علوان46

االول55.4514احمد عدنان عباس مهدي47

الثاني55.2557شهد نمير خالد احمد48

الثاني54.9139احمد قتيبه جميل عبدالرزاق49

الثاني54.7540علي اياد عبدهللا محمود50

االول54.6896جعفر مكي عبدالمنعم حسون51

الثاني54.5453صفا ياسين احمد دوشان52

االول54.3249ساره كامل محمدعلي صاحب53

الثاني53.9752مريم فارس داود سلمان54

الثاني53.9306علي محمد حميد رشيد55

الثاني53.1493عمار عبدالعباس محمد نايف56

الثاني52.8402عمار مسلم خرخاش منعثر57

الثاني52.6867سامر نزار شاكر حسن58

الثاني51.8869مشرق ابراهيم خضير معيلي59


