






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

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4486)المحلق  (3574)الدور الثاني  (2407)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول84.7871مصطفى حسن عبداالمير عباس1

االول82.8021اسامه انور ذيب محمود2

االول81.9153مصطفى احمد محسن راضي3

االول81.1935علي محي حسن جواد4

االول80.9086محمود حسن هادي عبد5

االول79.3024محمد سهام طه ناصر6

االول77.5769سيف صالح جليل خليل7

االول77.4253رؤى عادل محمود صالح8

االول76.3828شانت ليون كريكور اوهانيس9

االول75.7286محمد موفق جالل عبدالغني10

االول74.7474داود سليمان طارق داود11

االول73.7865محمد فرحان خزام علي12

االول73.7158نوار خليل شاكر علوان13

االول73.1759ايهم ضرغام مزاحم احمد14

االول73.1368وميض منير يعقوب يوسف15

االول72.9335نور وليد فرج سموعي16

االول72.6415زهراء ماجد محمدعلي نعمة17

االول72.5363علي دريد عالء حسن18

االول72.3210محمد اسماعيل خليل ابراهيم19

االول71.5572احمد نصير صالح حمودي20

االول70.9381سمر صباح فته علي21

االول70.9142مهند عادل عزالدين محمد22

االول70.7264وهب صالح حسين جاسم23

االول70.4937عباس كريم محي جواد24

االول70.2365محمد باسم محمد طعمة25
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االول70.1701زينه خالد شهاب احمد26

االول70.1584زيان سعيد ناوه امين27

االول69.9090ايه عالءالدين عدنان عبدالرحمن28

االول69.7522سرى طارق مهدي حسين29

االول69.6755اديان قاسم شامار مراد30

االول69.4331حيدر رعد مجيد محسن31

االول69.4241ميس ضياء حسين محمود32

االول69.4168مريم جواد كاظم حسن33

االول69.2230تماره محمد ناصر حسين34

االول69.1066نبأ رعد محمد فدعم35

االول69.0067سارة عبدالرزاق احمد محمود36

االول68.8392احمد فالح حسن طعمة37

االول68.6792بكر زهير نعيم حسين38

االول68.6181مرتضى حسن هادي حسين39

االول67.9461محمد فارس احمد ظاهر40

االول67.7638هاله مصطفى مقداد جمعة41

االول67.5908هديل رياض حسين تريجي42

االول67.4213محمد سلمان داود عباس43

االول67.3956سارة عمار محمود شبيب44

االول67.2216وسام عالء عبدالحسين راضي45

االول66.9913ايالف غسان عبدالهادي مهدي46

االول66.9863علي فالح حسن شبيب47

االول66.9382طيبة حيدر فاضل عبدهللا48

االول66.8896احمد نمير ناجي ظاهر49

االول66.7714محمد حيدر مهدي رشيد50
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االول66.6500منال سلوان منال يوسف51

االول66.5648عالء ثامر حمود حسين52

االول66.5524ايات فاضل عبدالنبي مهدي53

االول66.4611مصطفى طالل امين خميس54

االول66.3798علي حسين محمدعلي كاظم55

االول66.3591سازان كاميران حسن علي56

االول66.1588صبا احسان علي محمد57

االول66.0962فرح احسان نعمان مجيد58

االول66.0791هشام سهيل صبحي سلمان59

االول65.9500موج محمد عبود حسين60

االول65.7943احمد اياد علي حسون61

االول65.7803اواب علي غازي حيدر62

االول65.6377شيرين كمال عزيز مجيد63

االول65.3828ساره اياد ابراهيم عبدهللا64

االول64.9883احمد عبدالحسين عبدهللا حسن65

االول64.7032حوراء باسم عبدالعباس صدام66

االول64.6531كرار حيدر حاتم عبود67

االول64.4056الرا يوسف خلف فالح68

االول64.2511حيدر فارس داود سلمان69

االول64.2034اللياس علي حسين حمزة70

االول64.1993علي احمد رضا مجيد71

االول64.0336ليث جميل محمود مهدي72

االول64.0191موج رعد عزاوي خميس73

االول63.9547مصطفى ماجد حميد محمد74

االول63.8385فيصل ليث جاسم كاظم75
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االول63.7438حيدر سالم عبدالهادي مهدي76

االول63.2697احمد عبدالسالم سليمان محمد77

االول63.1669شهد علي حسين مضعن78

االول63.0301مصطفى سعد مجيد حسين79

االول62.9555بسمه حيدر عالءالدين رشيد80

االول62.9222هويدة عالء خلف جزع81

االول62.7777زينب عماد عبدالزهره عمران82

االول62.6945رغس عدنان عطيه مهدي83

االول62.5776شمس ظافر علي ابراهيم84

االول62.5455صابرين ريسان مسير كعيد85

االول62.4867محمد سعد عادل عبدالحميد86

االول62.4063غفران عامر كاظم قاسم87

االول62.4047علي طالب عبدالجبار محمد88

االول62.3885ايهاب جاسم صالح كنكور89

االول62.2305حسنين مضر عبدعلي خليل90

االول61.8917حسن علي جاسب سعد91

االول61.7826نورالدين احمد صباح هادي92

االول61.6611مصطفى كريم قاسم محمد93

االول61.5323نبأ ربيع وسمي زيدان94

االول61.5019غفران غسان عبدالستار عبود95

االول61.2977امين عالء حسين محمد96

االول61.1442مريم سمير ابراهيم عباس97

االول61.1316مهند احمد مزهر حسن98

االول60.9858ابراهيم صبيح محمد ياسين99

االول60.3050مينه محسن قاسم محمد100
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االول60.2034محمد حسين ناجي محمد101

االول59.6408محمود محمد عبدالستار علي102

االول59.5729زينب سعد خليل اسماعيل103

االول59.1550حسنين شاكر منصور كزار104

االول58.7965مصطفى عصام جابر كاظم105

االول57.8947اسماعيل حاتم اسماعيل صالح106

االول57.6744محمد محسن عبدالحسين علوان107

االول57.3609ليث وليد محمود عبد108

االول56.9467ياسر حسن حسين حنون109

االول56.8395كرار ثائر فاضل منعثر110

االول56.6867عال منصور عواد حبيب111

االول56.6480حسين خالد حسين علي112

االول56.4181ياسر عبداالمير حسين عباس113

االول56.2903محمد سعد محسن حنظل114

الثاني61.8358حسن يونس علي مير جوامير115

الثاني61.2137علي رعد علي شاهين116

الثاني60.5879رنا سعد قاسم توفيق117

الثاني59.9323ندى عطا شدهان نشمي118

الثاني59.7347ليث حسين جبر كاظم119

الثاني59.4987احمد محمدعلي هادي علي120

الثاني57.6395كرار عبدالمطلب غضنفر عبدالحسين121

الثاني56.9786عبدالهادي حسين هادي جعفر122

الثاني56.7646محمد صاحب علي كطوف123

الثاني56.7073احمد خطاب صبحي خطاب124

الثاني56.6302حيدر محمد صادق حمودي125
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الثاني56.3221سجاد رحيم محمد حسن126

الثاني56.1579عمار مهدي عنيز حسين127

الثاني55.9850علي لؤي عبداالمير هادي128

الثاني55.9354علي خالد حسن عبد129

الثاني55.8536احمد شاكر محي عناد130

الثاني55.8467رانيا ياسين ابراهيم حمودي131

الثاني55.7902مصطفى محسن حسين مرهون132

الثاني55.6239آيه حسام فوزي عبدالحسين133

الثاني55.5770غيث ستار كرمد عيدان134

الثاني55.3512نورا يحيى خلف جلوب135

الثاني55.1452حكم علي حسن كاظم136

الثاني55.0757شمس ليث صادق كاظم137

الثاني54.9285نبيل جمال صالح حمادي138

الثاني54.4664زيد احمد رحيم احمد139

الثاني54.3293ابراهيم مرشد حامد خليل140

الثاني54.2871فاطمه رشيد شاغي راضي141

الثاني54.2215حسين صالح عبدالحسن مبارك142

الثاني53.8716احمد نزار جالل حسن143

الثاني53.8016عمر كريم عبدالحسين سعيد144

الثاني53.6375عبدالرزاق حازم عبدالرزاق عبدالفتاح145

الثاني53.4795طاهر يحيى نصرهللا حمد146

الثاني53.2543علي عازم حبيب سلمان147

الثاني52.9765سهاد حبيب خضير راضي148

الثاني52.8406محمد مهدي داود احمد149

الثاني52.1396علي عادل عون عليوي150


