






علم الحاسوب ونظم المعلومات: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 

 .(3483)، ملحق  (3321)، الدور الثاني  (2176)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول87.1608الحسن هاني احمد حسين1

االول75.0707احمد عامر ابراهيم محمد2

االول74.3191محمد السعيد رمضان فرج3

االول74.0602نور فائز عبدالرزاق رشيد4

االول73.5909اسراء قاسم سلمان ميرزا5

االول72.0317خلدون خالد عزيز رحيم6

االول71.0065مصطفى محمد شناوه زياره7

االول70.5462كرار ثائر صدام محمد8

االول69.9378علي صادق عبدعلي جبر9

االول69.3816رسل علي عبدالرضا عبدالزهرة10

االول68.9123عمر ليث يونس نوري11

االول68.8098كرم فاضل ايشو جبو12

االول66.5677حيدر غني كاظم موسى13

االول66.3955يوسف محمود عطشان دخيل14

االول64.9689لينه ضياء عبدالهادي عبدالجبار15

االول64.9196روان منذر علي عبدالحسين16

االول64.7688رانيه جمال غني عبدهللا17

االول63.5171هادي محمد هادي صالح18

االول63.2524رانيا خليل ابراهيم مصلح19

االول62.3858مينا هاني عبدالرحمن حسن20

االول62.2660نورالهدى ضياء نافذ مطاوع21

االول62.0622اسراء جواد محسن موزان22

االول61.5533اديان ستار جابر رحمه23

االول61.4408نور فالح عبدالحسن عبد24

االول60.9636علي حسان علي مرجان25

االول60.6813محمد معد جبار مهدي26

االول60.2459انيل امين كاظم بدن27

االول59.6501ايام علي سلمان ناصر28

االول59.3568علي احمد باشا حبيب29

االول59.3398ياسر عمار عبدالكريم احمد30

الثاني59.1341منتظر حسن علي الزم31

االول59.0923هديل فيصل غازي جسام32

االول59.0760رؤى سراج الدين محمد علوان33

االول58.9736مينا عصام صالح يوسف34

االول58.6458احمد غسان عدنان عبدالرزاق35
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االول58.5707مي صباح تقي حسن36

االول58.4623مصطفى عدنان نصيف جاسم37

االول58.3412رند رائد سالم صبري38

االول57.5752سجى هادي عواد سلمان39

االول57.4716محمود كريم وشك تقي40

االول57.1886سيف سمير صاحب عبدعلي41

االول57.1021احمد محمد قاسم احمد42

االول56.7441احمد نجيب عبدالكريم محمد43

االول56.5643حنين احمد صادق حمودي44

الثاني56.2041هذيل جرجيس كريم يوسف45

الثاني56.0452مكمل تدريب صيفي/ياسر نبيل سعدون فاضل46

الثاني55.9051ياسر عدي حسن جاسم47

الثاني55.2454محمد عبدالرضا بهاء حسين48

االول55.1671سرى خالد خليل ابراهيم49

االول54.8843فوز علي عبود نجم50

االول54.8021زهراء عامر حامد بديوي51

االول54.5102رسل صالح ارزوقي مهدي52

الثاني53.6994سليمان خالد وليد محمدامين53

الثاني53.2317عالء عبداالله موسى عمران54

الثاني52.9778احمد زهير حسين حنش55

الثاني52.9255مصطفى عادل خليل اسماعيل56

الثاني52.8046علي تحسين عبدهللا ذنون57

الثاني52.7234محمد عماد عبدالرزاق عبدالحسين58

الثاني52.5352مصطفى عالء سلمان جاسم59

الثاني52.2494مينه عبد حسين احمد60

الثاني52.0311عمر قاسم رسول حسن61

الثاني51.8206هدى تحسين محمد داود62

الثاني51.7215علي ثائر جبار كاظم63

الثاني51.6985رامز زهير ابلحد خليل64


