
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد ثامر حٌدر ثامر جبار الربٌعً     1

االولجٌد نور ظافر نوري هادي كمال الدٌن      2

االولمتوسط لٌث عبد الوهاب عبد الحمٌد صالح علً المشهدانً      3

االولمتوسط هبه احمد رضا حسٌن الشرٌف      4

االولمتوسط مرٌم خلٌل ابراهٌم محمود  5

االولمتوسط ٌوسف قٌس جعفر كاظم ثامر     6

االولمتوسط زٌنه ولٌد خالد ٌوسف المفرجً      7

الثانًمتوسط حٌدر كرٌم اسماعٌل علوان العمٌري8

االولمتوسط محمد فارس منعم حبٌب العبٌدي     9

االولمتوسط نور عباس كرٌم ملٌحم  10

االولمتوسط علً ولٌد غازي فرمان البٌاتً  11

االولمتوسط ابراهٌم عبد الكرٌم طارش زبون العبودي  12

االولمقبول محمد عبد االمٌر جوحً حسٌن الكعبً      13

االولمقبول احمد ماجد مخلف حسٌن الراوي   14

االولمقبول رضوان حسٌن فاضل عبد االمٌر الخفاجً  15

االولمقبول تمارا جمال احمد رمضان الراوي     16

االولمقبول ٌاسر باسم خلف زوٌد الزٌدي 17

االولمقبول وائل عادل عبد الرحمن صدٌق الصالحً   18

الثانًمقبول عذٌه عقٌل عبد الحسٌن جاسم العنفوصً     19

االولمقبول علً هٌثم عبد الرحٌم طه التكرٌت20ً

االولمقبول محمود محمد محمود علً العانً 21

الثانًمقبول الحارث محمد صبحً صالح العزاوي  22

االولمقبول عبد الرزاق صبحً سلمان عبطان23

الثانًمقبول احمد منصور حمٌد منصور الدلٌمً  24

الثانًمقبول احمد جواد كاظم مطنش النصٌري 25

الثانًمقبول احمد عبود خضٌر حمٌد المشهدانً     26

التكمٌلًمقبول حٌدر عامر حسان كاظم الدراج27ً

الثانًمقبول ادهم جمال سلمان كاظم الدلٌمً  28

الثانًمقبول احمد عدنان شناوه حمد جلعوط29

الثانًمقبول مرٌم عبد الصاحب عبد هللا عباس الشمري 30

2016/7/17 فً 373/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2016/10/20 فً 458/ت:                                      الدور الثانً 

2016/11/19 فً 602/ت:                                         الدور التكمٌلً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 الصباحية: الدراسة 

 2016-2015: سنة التخرج 

 فرع الكترونيات الحاسوب/ هندسة تقنيات الحاسوب:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة الثامنة: دورة التخرج 



االولمقبول رسل سالم عوٌد ٌاس الجبوري  31

االولمقبول شهد عباس علً عباس الجناب32ً

الثانًمقبول منصور عبد االله منصور عبد اللطٌف الحمٌد33

االولمقبول سرمد ناهد اسود عبٌد الفالحً 34

الثانًمقبول حسٌن علً جاسم شهاب احمد المرسوم35ً

التكمٌلًمقبول سٌف علً هاشم حمودي الٌاسري36

الثانًمقبول نور سعد ٌونس عزٌز المكصوص37ً

الثانًمقبول نور محمد طالب توفٌق العزاوي38

الثانًمقبول سٌف سعد صبري هاشم الخفاج39ً



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداً   محمد مكً ابراهٌم محمد الربٌعً    1

االولجٌد   احمد نجم عبد شاٌش المولى    2

االولجٌد   زٌاد عبد المجٌد محمود سجان التمٌمً    3

االولمتوسط   احمد خضٌر محمد عبٌد الفهداوي    4

االولمتوسط   حسٌن حسن علوان حمود الخزعلً     5

االولمتوسط   سامر فالح حمٌد عمران الشكري      6

االولمتوسط   قٌصر صٌهود مشتت خلٌفه الخلٌفه     7

االولمتوسط   فارس كاظم محمد جاسم الجواري     8

االولمتوسط   خلٌل ابراهٌم حسن جواد الربٌعً     9

االولمتوسط    مٌثم صباح جواد كاظم العبٌدي10

االولمتوسط   جواد كاظم ٌوسف عزٌز الردٌنً     11

االولمتوسط   مجٌد علً كاظم علً الجنابً   12

االولمتوسط   بشار رزاق ٌاسٌن حسن الفتال      13

االولمتوسط   مها سعد محمود حسٌن الدوري     14

االولمتوسط   مٌثم طاهر جٌاد نافع الموسوي     15

االولمتوسط   علً ساجد علوان كاظم الخفاجً    16

االولمتوسط   احمد جاسم حمٌد جابر الجٌزانً   17

االولمتوسط   زٌد جاسم محمد عبد العزاوي    18

االولمتوسط   علً حسن علً زاٌر السودانٌة    19

االولمتوسط   علً محمد علً مجٌد حمودي العبٌدي  20

االولمتوسط   زٌد عبد المنعم عبد الحمٌد عبد الهادي الحبوبً     21

االولمتوسط   سعد داود عواد حمود الجبوري   22

االولمتوسط   احمد صالح عبد الحسٌن عبد الرضا النصٌري     23

االولمتوسط   قاسم ثامر فرحان سهر العٌساوي    24

االولمقبول   صفاء نوري ابراهٌم حمادي العامري    25

االولمقبول   عدي سلمان حسٌن سلمان العوسج     26

االولمقبول   فراس علً كاظم عباس السعدي  27

االولمقبول   حسٌن عبد علً خلٌل زٌدان الموسوي      28

الثانًمقبول   محمد عبد الستار عبد الوهاب عزٌز سلمان الدلٌمً     29

الثانًمقبول   مصطفى مدحت حاجم علوان المعٌنً 30

الثانًمقبول   سرحان اكرم خلٌل حمودي العزاوي31

2016/7/17 فً 373/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2016/10/20 فً 458/ت:                                      الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 المسائية: الدراسة 

 2016-2015: سنة التخرج 

 فرع الكترونيات الحاسوب/هندسة تقنيات الحاسوب:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة الثامنة: دورة التخرج 


