








هندسة اتصاالت الحاسوب: القسمكلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الثالثة والعشرين  ): اسم دورة التخرج2014\2013: سنة التخرج 
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(142) الدور االنساني 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول87.3662عزت حيدر عدنان عبداالمير1

االول85.8884ثائر سعدي ياسين عبدالرحمن2

االول84.7618حسين صالح جواد اسماعيل3

االول84.4215مارال رياض توفيق مكرديج4

االول84.4111عبدالرحمن قصي يوسف مصطفى5

االول83.9354مصطفى رائد عبدالسالم جاسم6

االول81.5125يونس نظام علي كاكا7

االول79.6777حسان لؤي حسون حنا8

االول78.8505حمزه حسن الماس رستم9

االول78.5908نجالء هالل عبدالرضا عبود10

االول78.1683رسل فرات محمد حسون11

االول76.4034سرمد سامي متي بولص12

االول75.3892بيدروس كارمين سنباط  بطرس13

االول75.2129ايه علي حسن عبدالهادي14

االول75.0872محمد نجم عبيد جاسم15

االول73.4006هند عبدالجبار محمد احمد16

االول71.9895فرح يوسف جليل يوسف17

االول70.9979لؤي غزوان يونس حسين18

االول70.8238عبدالقادر اسعد عبداالمير حمودي19

االول70.3134عمر صالح الدين صديق سعيد20

االول70.2435سجاد عمار جمال امين21

االول69.6376سيف سنان عدنان انور22

االول69.4198مصطفى غانم عبد رضا23

االول68.2516سرمد سامر حازم جميل24

االول68.1129عمر محمود خليفة شريط25



هندسة اتصاالت الحاسوب: القسمكلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الثالثة والعشرين  ): اسم دورة التخرج2014\2013: سنة التخرج 

 (5136)الدور الثاني التكميلي  (4094)الدور الثاني  (2765)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

(142) الدور االنساني 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول67.9974محمد بهاء غازي طعمه26

االول67.2013عمار طه كريم كاظم27

االول66.8807عباس صالح عواد محمد28

االول66.8793لينا غزوان يونس حسين29

االول66.8001غادة هاشم حسن جاسم30

الثاني66.7134محمد علي ابراهيم علي عباس31

الثاني66.4684احمد عباس محيبس صالح32

االول66.4643ابراهيم اياد اسعد ابراهيم33

االول66.3147محمد عباس محمد عباس34

االول66.0333نورا سالم جرجيس سلو35

االول65.8760مريم حسين ابراهيم دودح36

االول65.6047امين حسن صادق ياسين37

االول65.5262سارة جميل جليل مرزة38

االول65.4451عمر كاصد ثجيل عودة39

االول65.4402عمار محمود رشيد محمود40

االول65.0510علي عبداالله عبدالرزاق عباس41

االول64.9246محمد رياض فيصل عبدالحميد42

االول64.7705ابراهيم يوسف صباح ابراهيم43

االول64.6809محمد عبدالرضا صاحب عالوي44

الثاني64.4536مهدي حسن زيدان فوزي45

االول64.4164محمد علي عبداالمير جابر46

االول64.4149رسل سعد عجالن حوشان47

االول64.4000مجد غسان اسكندر جرجيس48

االول64.3466شمس زهير كاظم حمزة49

االول64.1667مهند نزار كاظم حسن50
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االول64.0993سامر جمال عبدالرسول غائب51

االول64.0907حسن غانم عيدان غانم52

االول64.0062مازن علي عبدالعزيز امين53

االول63.8555ضحى وليد خالد صالح54

االول63.5801ضحى جمال محمود حسن55

االول63.5719فاطمه فتحي ايوب يوسف56

االول63.3411احمد عباس درويش محمد57

االول63.3149وسام عصام هادي عبد58

االول63.2369علي نصير عبدالستار شكر59

االول63.2084احمد نهاد رفيق عبدالقادر60

االول62.8896لينا رعد عبدالفتاح عبدهللا61

االول62.7366زهراء عبدالكريم مهدي صالح62

الثاني62.6081مصطفى عصام محمد مهدي63

الثاني62.2496محمد علي حسن علوان ياسين64

االول62.2042ساره حارث حازم جواد65

االول62.0410مرتضى فياض حسن نعمة66

االول61.9002عمر مهدي محي مهدي67

االول61.8038زبيده احسان محمد سليم68

االول61.4889زيد علي سعيد عداي69

االول61.4857زمن ازناد نادر خضير70

االول61.3221قسور محمد هادي حسين71

الثاني60.9745محمد صالح مهدي حسين72

االول60.9592مصطفى فيصل عثمان حسن73

االول60.9546غنى مازن صالح شفيق74

الثاني60.9232اميره حسن عوده عبيد75
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االول60.8852شهد طه حميد مسلم76

االول60.8383احمد ليث محمود سعيد77

االول60.7178عبدهللا خيرالدين سعدهللا خليل78

الثاني60.5970مصطفى اقدام محمد رضا هاشم79

االول60.5658محمد حذيفة عبدالرزاق منير80

االول60.5454سارة عبدالرحمن فاضل محمود81

االول60.3933احمد عباس علي عباس82

االول60.3650عبدالرحمن وليد عبدالمجيد علوان83

االول60.3293لميس محمد اكرم محسن84

الثاني60.2984مازن محمد ناجي عبدالمجيد85

االول60.0345احمد حاتم عبد منديل86

االول60.0213فهر زهير نجم عبيد87

االول59.9652نور محمد لفته حسين88

الثاني59.8031زيد هالل كاظم يعقوب89

االول59.7674زينه غالب عبد ناصر90

االول59.7382فؤاد ستار فرمان فتاح91

االول59.6988رغد حسين امير علي92

الثاني59.6920عبدالحافظ سيف الدين عبدالحافظ عبدالرزاق93

الثاني59.6627مرتضى وهاب عبداالمير حسين94

االول59.6302ضرار ثائر اسماعيل جاسم95

االول59.6263سيف الدين يوسف هاشم حسن96

الثاني59.6163درع الدين محمد رفيق عبدالمجيد97

الثاني59.5673حسام عبدالمنعم جابر عبدالمجيد98

االول59.5484احمد طه عبدهللا خلف99

الثاني59.5201شاكر محمود شاكر عزيز100
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االول59.4896امنيه غياث عبدالرحمن شكر101

الثاني59.4407ايمن طاهر صاحب طاهر102

الثاني59.2701مصطفى مهند سعدون مجيد103

الثاني59.2050محمود عبدالرحمن محمود حمد104

الثاني59.1803مناف محمد علي حمد105

الثاني59.1774مصطفى محمد ناصر حسين106

االول59.1757لبنى فالح امان احمد107

االول59.1166يسر عدنان عبدالقادر عاشور108

الثاني58.9414محمد جمال كاظم عبدالحسين109

الثاني58.8959فراس خميس ردام حاتم110

الثاني58.8788عمر عادل رشيد بريج111

الثاني58.8684داليا اياد اسماعيل علي112

االول58.8098محمدغيث حسن سعيد113

الثاني58.7664مصطفى غالب حسن رشيد114

االول58.7462ميس قاسم جبر خضير115

الثاني58.7437امجد وهبي حسن حسين116

الثاني58.7319منعم صباح خيون ناصر117

الثاني58.5647حسن حازم عبدالحق امانة118

الثاني58.4342صفا صالح الدين جاسم شهاب119

الثاني58.4335محمد سلمان عبدالرحمن داود120

االول58.3948عبدهللا نبيل ابراهيم مصطفى121

الثاني58.3598رغده قحطان عادل جالل122

االول58.3023زينة ناجي مهدي علوان123

الثاني58.2565سالم علي جابر علي124

الثاني58.2345زيد علي حسين منخي125
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االول58.2051نور محمد خلف مسعد126

االول58.1595ايمان حسين نايف حميد127

االول58.1310شهد حازم كاظم حمود128

الثاني58.1199مصطفى احمد شاهين حرفش129

االول58.0541رفل جبار شنيور دبي130

االول57.9923حسن كاظم خضر عبدالمجيد131

الثاني57.9871اوس منير عبود عيسى132

االول57.9847عمر حسين علي توفيق133

االول57.9089مصطفى ابراهيم مصطفى حسين134

الثاني57.9017وقار علي زيدان احمد135

الثاني57.8906عمر طالب عبدالجبار حسن136

الثاني57.8660ساره علوان فاضل محسن137

االول57.7101رغده علي عبدالحميد ابراهيم138

الثاني57.5236احمد ليث ابراهيم علوان139

االول57.5020احمد موفق جليل جابر140

االول57.3341ضرغام جاسم حنيص شوكت141

الثاني57.2788احمد نوري احمد عبد142

الثاني57.2740ريم ماهر بهجت انطوان143

الثاني57.2591دالل معاد عباس محمد144

الثاني57.2281حسين حامد رسول حسين145

االول57.1516رؤى مؤيد صابر مجيد146

الثاني57.0570محمود باسل محمود خليل147

الثاني57.0563حيدر صفاء مطلب حسون148

الثاني57.0237مخلد حسين علي عبد149

االول56.9653اسراء اجود كاظم نايف150
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الثاني56.9151مريم اسعد شاكر محمود151

الثاني56.8996اروى سعدي صادق احمد152

االول56.8909صبا كاظم مهدي صالح153

االول56.8851غسق مثنى كامل اسماعيل154

االول56.6845احمد متعب الفي سودان155

الثاني56.6065عبدهللا احمد سلمان فرمان156

االول56.5334احمد خضير كنش جبر157

الثاني56.4685منى عبدالحليم مهدي158

الثاني56.4374مصطفى امين عبد عبدالرضا159

الثاني56.3910الفيصل محمد صالح مهدي160

االول56.3742عمر غسان منذر محمدعلي161

الثاني56.3652حسين خالد علي عبد162

الثاني56.3300علي فؤاد وهيب جاسم163

الثاني56.2430شيماء حسين عيسى محمد164

الثاني56.2399ساره صادق جعفر محمد علي165

الثاني56.1729محمد سعدي شرهان كاطع166

الثاني56.1367ضرغام حيدر جواد عباس167

الثاني56.1316ليث جبار عسكر صبيح168

االول56.1101قتيبة سعد رحيم رسول169

الثاني56.0672جوان حسن نامدار بك مامي170

الثاني56.0184يزي علي كاظم اسماعيل171

الثاني55.8967وليد توفيق نجم مصلح172

الثاني55.8712حسان جسام محمد حديد173

الثاني55.7312ساره خيري محمد بندر174

الثاني55.6837محمد سمير خزعل محمود175
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الثاني55.6109محمد اسعد علوان حميد176

الثاني55.6017عمار فخري سلمان جعفر177

الثاني55.3489احمد صالح مهدي جواد178

الثاني55.3022احمد سلوان عبدهللا رؤوف179

الثاني55.2638مصطفى سمر عبدالستار اسماعيل180

الثاني55.2200سراء عباس رشيد عفتان181

الثاني55.1829زيد احسان نوري مهدي182

الثاني55.1793شهد علي داود نعمه183

الثاني55.1198علي مثنى عبداللطيف خلف184

الثاني55.0472حسين ضياء مرهون حميدي185

الثاني54.9603محمد محمود شوكت محمود186

الثاني54.8820علي حسين فاضل حسين187

الثاني54.8375علي رافع سالم داود188

الثاني54.8007امين باسل اسماعيل عزيز189

الثاني54.7234احسان فليح حسن رهيف190

االول54.0596محمد حازم عبدهللا شريف191

االول54.0221سفيان مصعب نايف احمد192


