




هندسة اتصاالت الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

.(2015\10\26 في 3941)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2553)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول89.3076احمد رحيم لعيبي الزم1

االول81.2051حمزه فوزي حمود عليوي2

االول81.0858سعد زياد فؤاد نعوم3

االول80.9116زيد عمر احمد معروف4

االول80.2323زهراء ثائر كاظم قاسم5

االول80.0898ايات حسن علي فرحان6

االول77.5017محمدالباقر عبدالرحمن راضي عبيد7

االول77.2385شهد مقداد رشيد عبدالوهاب8

االول75.1145رفل زهير نجم عبيد9

االول74.3198عبدهللا بكر حمدي ابراهيم10

االول73.6976سوزان كريم شلش عليوي11

االول73.4830احمد غالب خضر محمد علي12

االول73.4470ايهاب احمد محمد عبدهللا13

االول73.1364ساره جعفر راضي جدوع14

االول73.0829اسامه اديب عماد كاظم15

االول72.1544بتول لؤي حكمت محمد علي16

االول72.0351طه محمود عباس محمود17

االول71.6664ريم محمد محي عيسى18

االول71.4311سرمد رعد عبدالمنعم راضي19

االول71.2513مصطفى حامد حميد غني20

االول71.1784تماره شامل كمال شمعون21

االول70.4182رغد مصطفى خليل ابراهيم22

االول70.3995شفق عبير محمدحسين ابراهيم23

االول70.2586طه حسن علي حمودي24

االول69.9009محمد صاحب جابر سعودي25
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االول69.5259ساره سعد عزالدين صادق26

االول69.3967علي سعد عبدالرزاق عبود27

االول68.9214افياء امين محمد مهدي28

االول68.5761مروان محمد جودت حسين29

االول68.5494االء محمد جاسم خضير30

االول68.2251احمد سرمد عبدالكريم علي31

االول68.1481فرح عمار علي عجيل32

االول67.5338رؤى علي ضياء محمود33

االول67.4781احمد دريد شاكر كاظم34

االول67.2506ايه ماجد محمد عبد35

االول66.7998محمد رعد عبدالرحيم محمد36

االول66.7239حسن محمد فخري حسن37

االول66.6319ميس حميد جبر كاظم38

االول66.5402احمد محمد عبداالمير جابر39

االول66.3361خالد اياد ضاري سعود40

االول66.3318محمد فراس نجم عبدهللا41

االول66.0963مصطفى بهزاد فرج محمد42

االول66.0905عمر زياد شهاب احمد43

االول65.8162عمر مناف عبدالوهاب حسين44

االول65.5027مصطفى عادل رضا مصطفى45

االول65.4521مريم عيسى حميد علوان46

االول65.4457شمس محسن علوان سلمان47

االول65.2951يسر محمد ضياء عباس عبدالجبار48

االول65.2705ريام صباح جاسم صالح49

االول65.1877ايه علي مشكور حمود50
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االول65.0675احمد صالح الدين صالح ابراهيم51

االول65.0030عمار احمد يوسف ابراهيم52

االول64.6713ميسم اثير بولص يوسف53

االول64.5742غيداء هالل عبدالرضا عبود54

االول64.5022مصطفى عادل حميد جهاد55

االول64.0738رند قاسم هادي رشيد56

االول63.8831محمد ياسين عبدالقادر جميل57

االول63.8114زهراء عادل حسين احمد58

االول63.7811يحيى غسان طاهر يحيى59

االول63.6600غيث عبدهللا جليل عبدهللا60

االول63.1226بشار احسان خليل اسماعيل61

االول63.0796نورا محمود عطشان دخيل62

االول62.5201ندى غسان محمد عبدالرزاق63

االول62.0227هبه صادق فرج عبدالرحمن64

االول62.0043شمس عصام عبدالكريم عبدالمجيد65

االول61.9806عبدهللا هاني شريف عبدالعزيز66

االول61.8083زينب محمود رومي راضي67

االول61.7018علي سمير ابراهيم عبدالرزاق68

االول61.6127تقى نذير هاشم خضير69

االول61.5763طيبه نزيه اسماعيل سعيد70

االول61.5411مصطفى ثائر محمد حمزة71

االول61.3657سرى كاظم عبد حسين72

االول61.2991رشا علوان عذوب وادي73

االول61.2290حنان مهدي صالح مفتن74

االول61.0891موج عيسى علي عيسى75
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االول60.8269محمد مصطفى محمد حسن76

االول60.6748مصطفى رعد عدنان محمد77

االول60.5370الحكم حسام اسماعيل عاجل78

االول60.5369ياسمين حسين علي خلف79

االول60.5336صبا عماد ابراهيم جاسم80

االول60.4826حسن علي عبدالزهرة موسى81

االول60.4695علي صباح حميد عباس82

االول60.3962ليث شامل احمد خمان83

االول60.3453منتظر صالح جاسم مطشر84

االول60.2352يوسف كنعان عبداللطيف عبدالرزاق85

االول60.2007سالين طارق سعودي نوري86

االول60.1872ريام قاسم يونس فزع87

االول60.1087احمد جمال يوسف فتاح88

االول60.0747االء علي جلوب قاسم89

االول60.0605عال شعبان ابوزيد هاشم90

االول59.9954سرى قتيبه محمد حسن91

االول59.9949نور بسام محمود مهدي92

االول59.9915مصطفى فائق اديب عبدالحسين93

االول59.9515مصطفى جاسم محمد سلمان94

االول59.7845ابراهيم اديب منصور قاسم95

االول59.7558مصطفى ماجد سليمان يونس96

االول59.5336رسل غسان ياسين محمد97

االول59.5137هشام عبدالكريم صحبت عبدهللا98

االول59.4403نورالدين حامد داود سلمان99

االول59.2490مصطفى عامر نعمه عبدالرزاق100
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االول59.0571عبدهللا علي صالح عبود101

االول59.0319احمد سعد قاسم زيدان102

االول59.0094هبة خليل ابراهيم عبيد103

االول59.0087محمد عزيز كريم احمد104

االول58.4703ساره سعدون محمد خليل105

االول58.3606فاطمه عمار هادي خماس106

االول58.1779محمد غانم مجيد عباس107

االول57.7928عبدهللا محمد عبدهللا ولود108

االول57.6387لينه علي كريم رجب109

االول57.3090تمارة عالء عبدالزهرة جبار110

االول56.4078مريم رعد عبدالحسن سالم111

الثاني67.2059اسامه ابراهيم مجيد احمد112

الثاني66.8346محمد ماجد مهدي حنتوش113

الثاني64.4098مينا خالد شهاب احمد114

الثاني62.9345بكر كمال جاسم مجيد115

الثاني61.9477احمد عباس عبد عباس116

الثاني61.7099عمر محسن خضر عباس117

الثاني61.2369ياسر عامر عبدالهادي مطلق118

الثاني61.1286الحارث حقي اسماعيل خضير119

الثاني60.5168سعد هاشم داود عبد120

الثاني60.4890طارق زياد كريم عبدهللا121

الثاني60.2692مصطفى عباس فاضل عباس122

الثاني60.1091طارق طريف سرحان عباس123

الثاني59.5876احمد عالءالدين موسى هاشم124

الثاني59.1442محمد ميثم حميد عبدالكريم125
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الثاني58.2854علي عبدالحسين ياسين بوهي126

الثاني57.9553اثير عبدالجبار ناصر خضير127

الثاني57.4741نور ساطع ناجي عزيز128

الثاني57.1413كاظم ناصر عزيز محمد129

الثاني56.9335ريهام ماجد عبدالكريم محمد130

الثاني56.5418فاطمة فوزي هاشم عطشان131

الثاني56.3729احمد زحام جبر عبد132

الثاني56.2801زيد توفيق نجم مصلح133

الثاني56.1752مروان رائد سلمان كاظم134

الثاني55.7598ايات مدحت عباس اسماعيل135

الثاني55.7052ميثم جمال فالح حسن136

الثاني55.6511وسام محسن نعمه جودة137

الثاني55.5895محمد قاسم حمود عبود138

الثاني55.2664احمد اسماعيل زامل عريبي139

الثاني54.9812علي سمير محمد عبدالرزاق140

الثاني54.8452محمود انور خلف حسن141

الثاني54.6698ريم عالء داود سلمان142

الثاني54.4598علي عيسى راضي فريح143

الثاني54.1602حسنين قصي هادي مجيد144

الثاني52.9067سما عادل عبدالصاحب موسى145

الثاني52.4148زيد علي حامد حميد146


