
سنة التخرجالمعدلالدورالجنساالسم واللقبالقسم او الفرعت

2013-83.7042012 األولذآرسرمد حازم عوزان يوسفالحاسوب والمعلوماتية1

2013-82.3262012 األولذآرأحمد شامل عبد اهللا سليمانالحاسوب والمعلوماتية2

2013-80.2812012 األولذآرمنار حسام الدين حمادي حمدونالحاسوب والمعلوماتية3

2013-76.8252012 األولأنثىمارينا إبراهيم دانيال اوراهامالحاسوب والمعلوماتية4

2013-76.3552012 األولأنثىشهد محمد يونس سليمانالحاسوب والمعلوماتية5

2013-69.8252012 األولأنثىرغد صبيح يوسف طاهرالحاسوب والمعلوماتية6

2013-68.2622012 األولأنثىسميه نجيب خلف عبد الرحمنالحاسوب والمعلوماتية7

2013-67.2462012 األولأنثىإيمان أحمد فتحي حسنالحاسوب والمعلوماتية8

2013-66.5682012 األولذآرعلي سعد اهللا أحمد صالحالحاسوب والمعلوماتية9

2013-66.1682012 األولذآرعلي حامد محمد أحمدالحاسوب والمعلوماتية10

2013-65.3312012 األولأنثىنعم مظفر يونس محمدالحاسوب والمعلوماتية11

2013-64.4672012 األولأنثىلؤى آمال بولس يوسفالحاسوب والمعلوماتية12

2013-63.3292012 األولأنثىإيناس محمد إلياس خضرالحاسوب والمعلوماتية13

2013-63.2662012 األولذآرأحمد صالح الدين دحام جاسمالحاسوب والمعلوماتية14

2013-62.6302012 األولأنثىرؤى إبراهيم محمد صديقالحاسوب والمعلوماتية15

2013-62.2032012 األولأنثىضحى نضال ذنون جاسمالحاسوب والمعلوماتية16

2013-59.1432012 األولأنثىنور سامي ذنون عبد الرحمنالحاسوب والمعلوماتية17

2013-58.9022012 الثانيذآرمحمد محمود شاآر محمودالحاسوب والمعلوماتية18

2013-58.7192012 الثانيذآرزين العابدين خالد نعمان حسينالحاسوب والمعلوماتية19

2013-57.6522012 األولأنثىمروة طالل يوسف إبراهيمالحاسوب والمعلوماتية20

2013-57.4962012 الثانيأنثىإيمان ضياء الدين علي محمد صالحالحاسوب والمعلوماتية21

2013-57.4722012 الثانيأنثىضحى صالح حمادي موسى الصالحالحاسوب والمعلوماتية22

االمر الجامعي للدور األول (14261/33/9) في 2013/7/7م الموافق 28/شعبان/1434هـ
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2013-57.4472012 الثانيأنثىمنتهى محرم رشيد جمعةالحاسوب والمعلوماتية23

2013-56.9602012 الثانيذآرذو الفقار علي مولود سلمانالحاسوب والمعلوماتية24

2013-56.5702012 الثانيأنثىأنسام مؤيد يحيى صالحالحاسوب والمعلوماتية25

2013-56.3562012 الثانيذآرمحمود عادل محمود محمدالحاسوب والمعلوماتية26

2013-56.2062012 األولأنثىضحى صالح محمد سعيدالحاسوب والمعلوماتية27

2013-56.1472012 الثانيأنثىريم مهدي فاضل موسىالحاسوب والمعلوماتية28

2013-56.0602012 الثانيأنثىإيناس رعد علي محمد أمينالحاسوب والمعلوماتية29

2013-55.8132012 الثانيذآرأنمار جبار تميم عبدالحاسوب والمعلوماتية30

2013-55.5802012 األولأنثىفاطمه سمير يونس محمدالحاسوب والمعلوماتية31

2013-55.3792012 الثانيأنثىأنوار طارق شاهين حموديالحاسوب والمعلوماتية32

2013-55.0822012 الثانيذآرلورنس وليد روفائيل يوسفالحاسوب والمعلوماتية33

2013-54.7532012 الثانيذآرقحطان غانم شريف صلبيالحاسوب والمعلوماتية34



سنة التخرجالمعدلالدورالجنساالسم واللقبالقسم او الفرعت

2013-86.8622012 األولذكرسنان باسل محمد علي محمداالتصاالت1

2013-83.9742012 األولذكرأكرم طالل محمد سعيداالتصاالت2

2013-74.7982012 األولذكريونس باسم يونس حسيناالتصاالت3

2013-72.9762012 األولأنثىآمنه مظفر يحيى صالحاالتصاالت4

2013-68.8632012 األولأنثىنرمين حسين فتحي حاجياالتصاالت5

2013-68.3932012 األولذكروليد خليل يونس خليلاالتصاالت6

2013-64.9952012 األولأنثىريم صباح إبراهيم يوسفاالتصاالت7

2013-64.3122012 األولأنثىهدى أحمد عبد الهادي أحمداالتصاالت8

2013-64.1402012 األولأنثىرشا ثامر سالم عبد اهللاالتصاالت9

2013-63.4922012 الثانيذكرأمين طه أحمد طهاالتصاالت10

2013-63.1732012 األولأنثىهند خالد عبد الرحمن إسماعيلاالتصاالت11

2013-62.2352012 األولذكرمروان ميسر لقمان أحمداالتصاالت12

2013-62.0582012 الثانيذكرأحمد أكرم قاسم محمداالتصاالت13

2013-61.8702012 األولذكرداؤد محمد محمود أحمداالتصاالت14

2013-61.7712012 الثانيأنثىنور سعد عبد يحيىاالتصاالت15

2013-61.5932012 الثانيذكرعمر محمد طه سعيداالتصاالت16

2013-60.4952012 األولذكرأحمد محمود جباره بشواالتصاالت17

2013-60.3702012 األولذكرمحمد رياض محمود محمداالتصاالت18

2013-59.3572012 األولأنثىميسم مراد حنا مراداالتصاالت19

2013-59.1332012 الثانيأنثىبيرفان نجيب شابا سمعاناالتصاالت20

2013-58.7592012 األولأنثىرنا أياد ياسين مراداالتصاالت21

2013-58.6632012 األولأنثىرونده بسام متي رفواالتصاالت22
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2013-58.5932012 األولأنثىبارافا آرام علي عبد اهللاالتصاالت23

2013-58.4512012 األولأنثىزينه عبد اهللا فتحي عبد القادراالتصاالت24

2013-58.3082012 األولأنثىبان فواز عبد السالم عبد الواحداالتصاالت25

2013-57.7382012 األولأنثىساره هيمان فيصل علياالتصاالت26

2013-57.4842012 الثانيذكرسيفان توما نوح اوراهااالتصاالت27

2013-56.8552012 األولذكرحسام عز الدين مرزا ناصراالتصاالت28

2013-56.7412012 الثانيذكرعبد اهللا بشار عبد القادر إسماعيلاالتصاالت29

2013-56.4782012 الثانيذكرمحمد ميسر محمود أحمداالتصاالت30

2013-56.2902012 الثانيذكرعلي هاشم إلياس عبد اهللاالتصاالت31

2013-55.7592012 األولأنثىلبنى واثق محمد براكاالتصاالت32

2013-55.4252012 األولأنثىنسرين رافع إدهام أحمداالتصاالت33

2013-54.3202012 الثانيذكرمصعب يحيى أحمد يحيىاالتصاالت34

2013-53.8202012 الثانيذكرعبد العظيم زاهر سعد الدين عثماناالتصاالت35

2013-53.6072012 الثانيذكرأحمد علي طه خضراالتصاالت36

2013-53.5792012 الثانيذكرمحمد أسامه رشيد محموداالتصاالت37

2013-53.0322012 الثانيأنثىبلكه عبد الرحيم خليل محمد طاهراالتصاالت38

2013-52.4422012 الثانيذكرعمر صكبان تركي مطلكاالتصاالت39

2013-52.1912012 الثانيذكرمصطفى محمد نجيب عبد اهللا محمداالتصاالت40



سنة التخرجالمعدلالدورالجنساالسم واللقبالقسم او الفرعت

2013-74.0512012 األولذكروليد أحمد فرتم يوسفااللكترونيك1

2013-72.6162012 األولأنثىآي نور نور الدين خليل محمد طاهرااللكترونيك2

2013-70.9392012 األولذكرعلي ممتاز محمد صالح حسينااللكترونيك3

2013-66.9442012 األولأنثىهاجر خليل إبراهيم أحمدااللكترونيك4

2013-66.7972012 األولذكركرار خضير جوان شبارااللكترونيك5

2013-66.2342012 األولذكرمصطفى غسان محمود سليمانااللكترونيك6

2013-65.3692012 األولذكرعامر أكرم ارديني عبد اهللااللكترونيك7

2013-64.1352012 األولأنثىإيمان فخري أحمد حسينااللكترونيك8

2013-63.7992012 األولذكرعبد القادر رياض محمد أحمدااللكترونيك9

2013-63.4132012 األولأنثىريتا نضال فرج عوديشااللكترونيك10

2013-62.6022012 الثانيأنثىأمامه ستار محمد عباسااللكترونيك11

2013-61.5552012 األولأنثىفاطمه رياض محمد عبد اهللااللكترونيك12

2013-60.5362012 األولأنثىهيفي نادر عثمان طاهرااللكترونيك13

2013-60.0642012 الثانيذكرمحمود بشار محمود رشيدااللكترونيك14

2013-60.0622012 األولأنثىعائشة صديق بشير محمدااللكترونيك15

2013-58.2852012 الثانيأنثىرحيق صباح أسعد صالحااللكترونيك16

2013-57.9532012 األولذكرراكان حسين بشير غضبانااللكترونيك17

2013-57.8292012 األولأنثىتقى طالل يوسف إبراهيمااللكترونيك18

2013-56.7852012 األولذكرمحمد منيف دحام ظاهرااللكترونيك19

2013-56.0482012 األولذكرزيد يونس أحمد محمدااللكترونيك20

2013-55.9942012 الثانيأنثىرحمه وعد اهللا محمد أمينااللكترونيك21

2013-55.1932012 الثانيأنثىإسراء خليل إبراهيم محمودااللكترونيك22
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2013-54.9782012 الثانيذكرطارق ياسين نصيف جاسمااللكترونيك23

2013-54.6812012 األولأنثىإسراء سامي محمود حسينااللكترونيك24

2013-54.3012012 األولذكرمحمد عبد الصمد إبراهيم سلوااللكترونيك25

2013-54.2842012 الثانيذكرأحمد علي محمد سعيد عليااللكترونيك26

2013-53.8972012 الثانيأنثىأسماء محمد رافع محمود محمدااللكترونيك27


