
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازنور علً رفٌق عٌسى 1

االولجٌد جداًاٌمان حاتم خضٌر صالح 2

االولجٌد جداًاٌمان باسم محمد صالح 3

االولجٌد جداًاثمار ابراهٌم شوكه عبد 4

االولجٌد جداًندى شاكر هاشم حافظ 5

االولجٌد جداًان ماجد شاكر حمودي 6

االولجٌد جداًفاطمة عطا عبد الرزاق مهدي7

االولجٌد جداًاٌه محمود محً عباس 8

االولجٌد جداًسمر حامد محمد عالوي9

االولجٌد جداًهبة جمال ناصر حسٌن10

االولجٌد جداًنورهان محمد المعتصم فاضل احمد 11

االولجٌدسهى سمٌر ثابت سلوم 12

االولجٌداحمد قاسم حسٌن حسون 13

االولجٌدخالد حكمت حمٌد حسن 14

االولجٌدسرى محمد طاهر رشٌد 15

الثانًجٌدسارة ناصر علوان سندان 16

االولجٌداسماء ظافر محمد عبد هللا17

االولجٌدعذراء محمد جمٌل علً 18

االولجٌدرشا منذر صادق انور 19

االولجٌدنبأ عامر لفته هوٌر 20

االولجٌدساره عبد اللطٌف محمد امٌن21

االولجٌدساره عبد اللطٌف خلٌل ابراهٌم22

االولجٌدطه عصام خلٌل محمد23

االولجٌدمصطفى عبد الكرٌم عبد االمٌر رحٌمة 24

االولجٌدعلً عبد االمٌر محمد عباس25

االولجٌدٌوسف عبد السالم محمد علً 26

االولجٌدوائل سمٌر رشدي احمد 27

االولجٌددالٌا احمد رضا مجٌد 28

االولجٌدصهٌب مثنى توفٌق رشٌد29

االولجٌدشموخ عبد الحافظ حسٌن محمد30

2013/8/3 فً 402/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2013/10/10 فً 466/ت:                                        الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 الصباحية: الدراسة 

 2013-2012: سنة التخرج 

 علوم الحاسوب:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة السادسة: دورة التخرج 



الثانًجٌدابراهٌم مهدي محمد حسٌن 31

االولجٌدمروة مشعان سعدون محمد 32

الثانًجٌدرشا احمد سالم طارق احمد 33

االولجٌدمروان خضٌر عبد العزٌز مدلول 34

االولجٌدعبد الواحد محمود مراح خلٌفة35

الثانًجٌددٌانا راضً عطا علٌوي36

االولجٌداحمد عبد الكرٌم عبد هللا نصٌف 37

االولجٌدرؤى عبد الحمٌد رسول عبد مهدي38

الثانًجٌدمصطفى مهدي عبد الخالق جواد 39

االولجٌدزٌنب صالح هادي علً 40

االولجٌدحسٌن صالح جاسم محمد 41

االولجٌدفاطمة محمد حسن سلمان 42

االولجٌدشدن نجم عباس محمد 43

الثانًجٌدغادة مهدي صالح علوان 44

الثانًجٌدرسل سعد سعود حبٌب 45

االولجٌدرغدة نضال عبد الغفار خضر46

الثانًجٌدمرٌم نهاد ناظم توفٌق 47

االولجٌداحمد توفٌق محمد صالح 48

االولجٌدرغدة عمار عبد الستار محمد 49

الثانًجٌدمٌساء فاضل عباس حمد 50

االولجٌدسلوان موفق عبد الهادي توفٌق51

االولجٌدعبد هللا ٌحٌى عبد هللا اسماعٌل52

االولجٌدرغده شوكه شمس الدٌن عل53ً

االولجٌدمرٌم بهاء الدٌن عبد الغفور حسٌن54

الثانًجٌدساره خالد اسماعٌل عبد الرزاق 55

االولجٌدحٌدر حبٌب باقر حسٌن الصفار56

االولجٌدذرى عبد الزهرة كاظم موسى 57

االولجٌدصفا حمود عباس حمود 58

االولجٌدمٌس هٌثم عبد المهدي حسٌن 59

الثانًجٌدصابرٌن عباس وادي مجر 60

االولجٌدظفر ضاري حسٌن ناٌل 61

االولجٌدمٌنا نزار محمد علً باقر 62

الثانًجٌدهدٌل عادل حسٌن علً 63

االولجٌدمروان نوري حسونً حمد 64

الثانًجٌدٌوسف اسعد محمد علً اسد65



االولجٌداٌناس علً جبر عوٌد 66

الثانًجٌدهمام عماد رؤوف فهمً 67

االولجٌداحمد سعد صبري رشٌد 68

الثانًجٌدرسل طالب عبد حسٌن 69

االولجٌدشهد صبري أرهٌف صبر70

االولجٌدعمر محمد عبد الرحمن محمد71

الثانًجٌدولٌد خالد عبد الواحد حسن72

االولمتوسطغفران عبد االمٌر لعٌبً علٌوي 73

االولمتوسطمحمد ناصر سلمان حسٌن 74

االولمتوسطفاطمة احسان ابراهٌم فتاح 75

االولمتوسطاسامه طه الزم طارش 76

االولمتوسطرأفت كنعان جمعة قدوري 77

االولمتوسطنبع مثنى جاسم وٌس 78

الثانًمتوسطسامر زهٌر محً الدٌن احمد 79

االولمتوسطحٌدر مؤٌد لفتة محسن 80

االولمتوسطرامً قاسم عبد الحسٌن حسٌن81

الثانًمتوسطسجى خالد خلٌل غضبان 82

الثانًمتوسطهدٌل صفاء عباس راهً 83

االولمتوسطعبد هللا ولٌد كرٌم فٌاض 84

االولمتوسطصهٌب سعد محمد نوري داود85

االولمتوسطبان فالح حسن طه  86

االولمتوسطزٌنب عالء ناصر حسٌن87

االولمتوسطبالل حسن عبد الرحمن عبد 88

الثانًمتوسطرانٌه محمد باقر جبر 89

االولمتوسطاحمد عبد الجبار محمد مهدي 90

االولمتوسطسرمد جمال محمد محمود 91

الثانًمتوسطاسراء هادي عبد هللا شبٌب92

االولمتوسطزٌنة جمال عبد الرحمن احمد93

الثانًمتوسطروناك طارق سعٌد امٌن 94

الثانًمتوسطمها عبد المجٌد عزٌز حسٌن95

الثانًمتوسطزٌدون عامر غازي شهاب 96

االولمتوسطابراهٌم خلٌل ابراهٌم جعفر 97

الثانًمتوسطمروة نهاد ناظم توفٌق 98

الثانًمتوسطاحمد حازم عبد عبود 99

االولمتوسطعمار صباح محمد سعٌد عثمان100



االولمتوسطسرمد سمٌر سلٌم كرٌم101

الثانًمتوسطاسراء عبد هللا حسٌن رحٌم 102

االولمتوسطامٌر عباس جبر حسٌن 103

الثانًمتوسطعلً حسٌن جبار حسٌن 104

االولمتوسطعال شامل كامل عباس 105

االولمتوسطرٌم هٌثم قحطان ٌحٌى 106

الثانًمتوسطبشرى حسٌن خضٌر عبس 107

االولمتوسطزٌنة عبد الجبار جدٌع عمر 108

الثانًمتوسطاسٌل عبد الرحٌم كاظم جودة 109

الثانًمتوسطجهاد حمٌد جهاد سوادي 110

االولمتوسطهدٌل فائز كاظم جواد 111

الثانًمتوسطرٌام صباح عبد الكرٌم عبود 112

الثانًمتوسطامل جلٌل ٌاسٌن كاظم 113

االولمتوسطمحمد واثق حمٌد حٌاوي114

الثانًمتوسطٌوسف فلٌح حمزة مهدي 115

الثانًمتوسطزٌنة طارق طه ٌاسٌن116

الثانًمتوسطرشا قحطان عبد الكرٌم عبد عل117ً

الثانًمتوسططه سعدي جمعه سعٌد 118

االولمتوسطبالل ٌعقوب ٌوسف عبد الكرٌم119

الثانًمتوسطحسنٌن اسامه خضر صالح 120

الثانًمتوسطمحمد جمال جاسم محسن  121

االولمتوسطجٌالن مهند عبد المهدي محمد  122

االولمتوسطسجى جهاد فاروق عبد القادر 123

الثانًمتوسطعثمان بهاء حسٌن علً  124

االولمتوسطشهد عادل علً حسٌن  125

الثانًمتوسطمؤٌد عبد رحمه وشٌح  126

الثانًمتوسطمروه فاضل ابراهٌم علً 127

الثانًمتوسطمهند ظافر فاضل حسون 128

االولمتوسطمٌنه احمد مهدي محمد  129

الثانًمتوسطعمر باسل عبد العزٌز عبد الكرٌم  130

الثانًمتوسطعمر ظافر محمد حسن  131

االولمتوسطبشار رسول عٌسى عبد  132

االولمتوسطمحمد ٌونس محمد سرحان  133

االولمتوسطمروان عماد عبد الكرٌم ابراهٌم 134

الثانًمتوسطعلً عارف قادر عباس 135



الثانًمتوسطزٌن العابدٌن علً محسن عرنوص  136

االولمتوسطٌاسر فالح حسٌن سعٌد  137

الثانًمتوسطهند خالد عبد الرحمن كزار 138

االولمتوسطمحمود ابراهٌم محمود جاسم 139

الثانًمتوسطعمار علً ٌسر حمودي  140

الثانًمتوسطعال مهدي باقر حمودي  141

االولمتوسطامجد علً محمد كاظم  142

الثانًمتوسطانور عباس حسٌن حسن  143

االولمتوسطكرار كرٌم عزٌز عبد السادة  144

الثانًمتوسطهبه صالح عبود جاسم محمد  145

االولمتوسطسٌف فائق محمد خلف 146

الثانًمتوسطسالم غسان عبد االمٌر محمد حسن  147

الثانًمتوسطمحمد صالح احمد صالح  148

الثانًمتوسطآٌه ٌحٌى محمد حسن فضل 149

الثانًمتوسطهدى علً جاسم حمودي  150

االولمتوسطسٌف جاسم محمد علً جٌاد  151

الثانًمتوسطاحمد باسل محمد حسن علً 152

الثانًمتوسطرٌم طالل كاظم جواد 153

االولمتوسطحازم جعفر مرزة حمزة 154

الثانًمتوسطمٌنا احمد علً ثامر 155

الثانًمتوسطمحمد كرٌم عبد ساجر خلف 156

الثانًمتوسطمروة حسن علً حسٌن 157

الثانًمتوسطسمٌرة مهدي داود علٌوي 158

الثانًمتوسطعمار عادل خضر عباس 159

الثانًمتوسطشهد خالد حسن فلٌح 160

االولمتوسطوسام صاحب ابراهٌم حسن 161

الثانًمتوسطنور عبد الكرٌم علً جاسم 162

االولمتوسطساره خضٌر عباس محمد 163

الثانًمتوسطحرب محسن مرزة محمد 164

الثانًمتوسطعلً حسٌن علً ذٌاب  165

الثانًمتوسطرٌام زٌاد صالح هادي  166

الثانًمتوسطامجد حسن صالح محمد  167

الثانًمتوسطنورس صفاء ماجد عزت 168

الثانًمتوسطزٌنب سعد احمد صحو  169

االولمتوسطسركون الكسندر مٌخائٌل مجلٌم  170



الثانًمتوسطصفا زٌن العابدٌن عادل برهان الدٌن 171

الثانًمتوسطسوزان سالم محمد علً  172

الثانًمتوسطسرمد سعد كاظم ناصر علً  173

الثانًمتوسطمحمد عبد الكرٌم عبد علً محمد 174

الثانًمتوسطحمزه ناصر صالح هادي  175

الثانًمتوسطمصطفى جبار خلف جاسم  176

الثانًمتوسطنور عباس شعٌب حمود 177

الثانًمتوسطعلً اسماعٌل خلٌل بالم  178

الثانًمتوسطرغد ناصر عفتان احمد  179

الثانًمتوسطسارة هٌثم طالب عبد  180

الثانًمتوسطمهند محمد كرٌم موسى  181

االولمتوسطحسٌن علً عباس عبد اللطٌف 182

الثانًمتوسطعلً ماجد باقر حمودي 183

الثانًمتوسطسمارة محمد صالح مهدي  184

الثانًمتوسطزٌد منذر هاشم امٌن  185

االولمتوسطمحمد قٌس جمٌل عبد المجٌد 186

الثانًمتوسطعبد هللا حامد عباس سلمان 187

الثانًمتوسطمروة غازي فٌصل عبود 188

الثانًمتوسطنداء جودت كاظم سعودي 189

االولمتوسطمروان فٌصل مزهر شبٌب 190

الثانًمتوسطحنٌن باسل ضائع ناٌف  191

الثانًمتوسطمصطفى نوري خلباص حسٌن 192

الثانًمتوسطانس عز الدٌن محمد جاسم  193

الثانًمتوسطوسام احمد صالح رزاق  194

الثانًمتوسطمحمد فوزي حمزه سلمان  195

الثانًمتوسطاحمد عبد الرحمن مطر كرسوع  196

الثانًمتوسطلٌث قٌس مطلوب رشٌد  197

الثانًمتوسطعلً محمد شهاب احمد  198

الثانًمتوسطتمارا داود شعبان محمد 199

الثانًمتوسطازل خلٌفة حمد حمادي  200

الثانًمتوسطانس رعد محمد حسن ناجً  201

الثانًمتوسطاحمد عبد االمٌر كاظم محمد  202

الثانًمتوسطمٌس علً حسٌن مراد  203

الثانًمتوسطمحمد حمزه حالوب عوٌد 204

الثانًمتوسطعلً عبد االمٌر عباس عبد  205



الثانًمتوسطمظفر زبٌر خلف احمد  206

االولمتوسطروان احمد شوقً اسماعٌل 207

الثانًمتوسطمحمد صفاء عبد الجبار شبو208

الثانًمتوسطحنٌن سمٌر داود نجٌب  209

الثانًمتوسطسكٌنه رعد محمد صالح محسن 210

الثانًمتوسطهبه محمد عبد هانً  211

الثانًمتوسطمحمد جهاد احمد سهٌل  212

الثانًمتوسطمصطفى جبار سلمان ضٌدان 213

االولمتوسطحسٌن مهدي جواد مهدي  214

الثانًمتوسطشرٌف عادل احمد ظاهر  215

الثانًمتوسطمحمد قاسم زاٌر دوحً 216

الثانًمتوسطمصطفى غنً كمال رشٌد  217

الثانًمقبولجمانة جمال راشد محمد  218

الثانًمقبولمصطفى حسن حسٌن شهاب  219

الثانًمقبولمرتضى خلٌل ابراهٌم محبوب  220

الثانًمقبولكرٌم محمد تركان ناصر 221

الثانًمقبولزٌنب خالد عبد الفتاح  222

الثانًمقبولرسل كاظم تاٌه غال223ً

الثانًمقبولاحمد عبد األمٌر عبد الكاظم بوهً 224

الثانًمقبولعبد هللا سعد علً مجباس  225

الثانًمقبولمصطفى محمد فاضل نصٌف 226

الثانًمقبولاحمد سعد داغر مبادر 227

الثانًمقبولزٌنه شاهٌن جواد حسٌن  228

الثانًمقبولسنان نصٌر لطٌف عبد االمٌر 229

الثانًمقبولاحمد عبد الكرٌم حسن العٌوس 230

الثانًمقبولاحمد فٌصل فضٌل عبٌد 231

الثانًمقبولولٌد خالد غانم ناجً 232

الثانًمقبولهاجر محمد رضٌان مطلب  233

الثانًمقبولرسل ولٌد عبد الستار علً  234

الثانًمقبولهبة عناد جبار عبد الحمود 235

الثانًمقبولندى صباح سلمان حمٌد  236

الثانًمقبولنواف احمد محمد جاسم 237

الثانًمقبولعلً عبد الحسن جونً هلٌل 238

الثانًمقبولوسام جدوع بحر فٌاض  239

الثانًمقبولمحمد اٌاد قاسم صبحً حلٌم240



الثانًمقبولمصطفى سمٌر خلٌل اسماعٌل 241

الثانًمقبولمهند عماد عباس عبد الرحمن  242

الثانًمقبولسٌف صباح عبد الستار قاسم  243

الثانًمقبولاحمد رامً حمزة نجم   244

الثانًمقبولهاشم عبد الرزاق هاشم لزام 245

الثانًمقبولعلً عماد سلمان عبد الرسول   246

الثانًمقبولعبد هللا سمٌر محمد حسٌن عبد الرضا  247

الثانًمقبولمصطفى اسعد عبد حمودي  248

الثانًمقبولحٌدر عدي هاشم محمد  249

الثانًمقبولسارة ازهر شاكر محمود  250

الثانًمقبولكرار محمد علً محمد الخلٌل251

الثانًمقبولاحمد اٌاد كامل علً  252

الثانًمقبولرٌفان رمزي حنا نعمو  253

الثانًمقبولنوار عبد الرضا ٌحٌى حسٌن 254

الثانًمقبولاحمد رشٌد الطون شرٌمط  255

الثانًمقبولمحمد صبٌح عبٌد حسن  256

الثانًمقبولعز الدٌن شامل علً ابراهٌم 257

الثانًمقبولسراب رحٌم خضٌر عٌسى  258

الثانًمقبولٌوسف صالح مصطفى حسٌن 259

الثانًمقبولجهاد صبر سلطان ثامر 260

الثانًمقبولرؤى حمٌد محمد ناصر  261

الثانًمقبولصبا صبحً عبٌد شرٌدة  262

الثانًمقبولحسٌن جعفر حسٌن عبٌد 263

الثانًمقبولغٌث رعد محمد عبد الوهاب 264

الثانًمقبولمحمد ضٌاء محمد سالم 265

الثانًمقبولشهد رٌاض فائق عبد الرزاق  266

الثانًمقبولاحمد سعدون اسماعٌل سبع  267

الثانًمقبولسٌف عبد المجٌد رشٌد مجٌد  268

الثانًمقبولاوس فؤاد مالك مطر  269

الثانًمقبولحسٌن علً سلمان محمد علً 270

الثانًمقبولمحمد طالب اصغر دوسه271

الثانًمقبولسعد صالح مهدي محمد  272

الثانًمقبولسجاد امٌن علً خلف  273

الثانًمقبولٌاسر حسون جبر سلمان  274

الثانًمقبولزٌاد خالد علً حسٌن  275



الثانًمقبولقاسم هاشم شفٌق ٌوسف  276

الثانًمقبولفاروق عبد الرزاق عبد الوهاب خزعل277

الثانًمقبولمحمد رعد حمزه سلمان حسٌن  278

الثانًمقبولحٌدر عبد االمٌر سلمان حسٌن 279

الثانًمقبولمحمد ناهض داود سلمان   280

الثانًمقبولعلً طارق طه ٌاسٌن  281

الثانًمقبولمحمد صبٌح عبد الرزاق محمد 282

الثانًمقبولسفٌان عادل احمد زٌدان  283

الثانًمقبولعلً ستار جبوري رضان 284

الثانًمقبولانمار بالسم كاظم حنوج 285

الثانًمقبولانمار فالح حسون مشهد 286

الثانًمقبولاحمد مهند فالح عبد المنعم  287

الثانًمقبولعلً قاسم ابراهٌم خضٌر  288

الثانًمقبولمحمد عبد عناد جبر  289

الثانًمقبولرٌام محمد عباس محمد  290

الثانًمقبولانمار علً حسٌن حسن  291

الثانًمقبولحسن هادي شهاب احمد  292

الثانًمقبولمحمد صالح عزت عبد اللطٌف   293

الثانًمقبولرؤى محمد عجٌل عوده  294

الثانًمقبولحسٌن اسماعٌل نعمه خلف 295

الثانًمقبولرامً طالل نافع عبد هللا  296

الثانًمقبولصهٌب مأمون خٌري عبد اللطٌف  297

الثانًمقبولمحمد اسعد حمزه عباس  298

الثانًمقبولمحمد نبٌل ٌوسف  خضر 299

الثانًمقبولمحمد جاسم لطٌف جاسم   300

الثانًمقبولحٌدر هاشم حسونً عواد  301

الثانًمقبولحٌدر حسام محسن سلمان   302

الثانًمقبولاحمد فاروق طه عبد الجبار   303

الثانًمقبولعلً ابراهٌم المً بدٌوي 304

الثانًمقبولاحمد عبد هللا جٌاد كاظم  305

الثانًمقبولنذٌر كاظم حاشوش عودة  306

الثانًمقبولغٌث صالح مجٌد محمد  307

الثانًمقبولهدٌل سعد اسماعٌل جواد 308

الثانًمقبولاحمد نذٌر احمد مصطفى  309



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًعلً حاتم احمد علوان الجبوري1

االولجٌد جداًحٌدر سفٌر خضٌر خلف العبٌدي2

االولجٌد جداًوسام عادل عبد الرزاق امٌن حوٌزي3

االولجٌد جداًاحمد راضً ٌاسر صابر الجمٌل4ً

االولجٌد جداًزهراء علً حمد شهاب العمٌري5

االولجٌد جداًاروى ثابت نعمان ٌوسف التكرٌت6ً

االولجٌدمنار عبد العزٌز مهدي حسٌن الخفاج7ً

االولجٌدامٌر جاسم كرٌم احمد التمٌم8ً

الثانًجٌدمنتهى تركً حمٌد فرحان الشمري9

االولجٌدمقداد رشٌد نعمان التكرٌت10ً

االولجٌدمنتصر عبد الرزاق عبد الكرٌم مهدي الزبٌدي11

االولجٌدماٌكل ابراهٌم عزٌز ججو12

الثانًجٌداسمه طه ابراهٌم مقصود13

االولجٌدصابرٌن عبد الزهرة مغامس مهلهل المحمداوي14

االولجٌدمها حسٌن مهدي هادي التمٌم15ً

االولجٌدفالح كاظم قاسم محمد الربٌع16ً

االولجٌدنصر عبد هللا قاسم احمد العبادي17

االولجٌدنعٌمة غضبان هادي عبد مكصوص18ً

االولمتوسطعمر لٌث احمد فرٌد  حسٌن السامرائً  19

الثانًمتوسطفرح محمد سكران جواد العامري20

الثانًمتوسطعلً صبحً ولً محمد الشٌخل21ً

االولمتوسطزٌنب خضٌر حلو محمد الساعدي22

االولمتوسطاحمد طه محمد حمٌد الدلٌم23ً

الثانًمتوسطمٌالد مالك هادي حسٌن العزاوي24

الثانًمتوسطحسن احمد سلمان محان الزوبع25ً

االولمتوسطاحمد باسم شاكر محمود السامرائ26ً

الثانًمتوسطنزار عبد العباس ناٌف سلمان المسعودي27

الثانًمتوسطسٌف الدٌن محً فرج لفته الجوران28ً

الثانًمتوسطمنذر عبود حسون عناد الدلٌمً 29

الثانًمتوسطعبد هللا كاظم عبد هللا اٌدام الحل30ً

2013/8/3 فً 402/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2013/10/10 فً 466/ت:                                        الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 المسائية: الدراسة 

 2013-2012: سنة التخرج 

 علوم الحاسوب:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة السادسة: دورة التخرج 



الثانًمتوسطمصطفى علً سالم عزٌز العائدي31

الثانًمقبولارٌان سامان دروٌش عبدهللا الجباري32

الثانًمقبوللمٌس عبد الرحمن فاضل محمود الطائ33ً

الثانًمقبولجعفر طه عبد القادر حمدي الخشال34ً

الثانًمقبولعلً حمزة عبٌد نهٌب القٌس35ً

الثانًمقبولخضر هادي صالح علً النجادي36

الثانًمقبولحٌدر منصور محمد شرٌف منصور السلمان37

الثانًمقبولشوقً رضا شكر عباس الجبوري38

الثانًمقبولنبٌل عدنان جواد علً السراج39

الثانًمقبولباقر جاسم محمد علوان الساعدي40

الثانًمقبولالرا ٌوسف برهان كاظم الفتل41ً

الثانًمقبولٌونس ابراهٌم علً عبطان الجبوري42


