
  الدور األول -2013-2014للعام الدراسيعلوم الحاسوب قسم  خريجو         

 21/7/2014في 10083حسب االمر الجامعي المرقم ش.ط.

 التقدير الدور االمعدل طالبسم الأ ت
 جيد االول 71.232 محمد  أيمن صالح قدوري 1

 جيد االول 70.554 براهيم فرحانمحمد خليل ا 2

 متوسط االول 68.508 الب محمدعبدالرحمن محمد ط 3

 متوسط االول 68.215 سارة عبدالوهاب علي عطية 4

 متوسط االول 65.114 حسين علي مراد عبدالرضا 5

 متوسط االول 64.473 قتيبة كاظم عبد شلبة 6

 متوسط االول 63.761 زينب علي شياع عباس 7

 متوسط االول 63.24 أسامة عماد فائق حمد 8

 متوسط االول 63.211 رشيد غزال بيداء غازي 9

 متوسط االول 62.219 أمجد فوزي خلف محمد 10

 متوسط االول 62.096 حسين دعاء محمد عبدالرزاق 11

 متوسط االول 61.096 علي سماعيلهاني مرداس ا 12

 متوسط االول 60.894 مريم محمد خليل عبدالرضا 13

 قبولم االول 59.842 خليل براهيمسجى اسماعيل ا 14

 مقبول االول 59.322 أيات علي خالد سلمان 15

 مقبول االول 59.318 ريم ماجد شكر محمود 16

 مقبول االول 59.172 سراب لبيب قدوري شكر 17

 مقبول االول 59.007 وسن صالح لطيف نجم 18

 مقبول االول 58.949 ياسمين حسن فاضل طعمة  19

 مقبول االول 58.749 عويد عبطانبشار علي  20

 مقبول االول 58.399 جواهر أسماعيل أحمد جواد 21

 مقبول االول 57.903 سندس جميل مخيبر مشخال 22

 مقبول االول 57.014 زيدان زينب أسماعيل مصطفى 23

 مقبول االول 56.918 رشا عباس عيدان حسين 24

 مقبول االول 56.373 شهد علي حسين 25

 مقبول االول 56.271 رندة سالم حميد مطرود 26



 التقدير الدور االمعدل االسم الثالثي ت
 مقبول االول 55.685 عبد الخالق علي حسين علي 27

 مقبول االول 55.321 زينب محمد رضا عبدهللا 28

 مقبول االول 55.182 رسارة ابراهيم منصور خض 29

 مقبول االول 55.154 حيدر سعد حبيب خضير 30

 مقبول االول 54.905 زينب فيصل وهيب خلف 31

 مقبول االول 54.807 عيسى عيسى خليل عبداهلل 32

 مقبول االول 54.689 زهراء رعد عبدالحسين بربوتي 33

 مقبول االول 54.285 عمر سعد حميد علي 34

 مقبول االول 54.275 صبا رشيد حميد مجيد 35

 مقبول االول 53.777 محمد حسين علي حسين 36

 مقبول االول 53.317 خضير صفاء محمد أحمد 37

 مقبول االول 53.101 مطلك سيف عامرخزعل  38

 مقبول االول 52.584 نصيف مرتضى عبدالكريم قاسم 39

 مقبول االول 52.524 حسين غفران قاسم كاظم 40

 

 

 

 

 

 


