
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌاز  احمد خضٌر عبٌد جاسم1

االولجٌد جداً  امنة عبد الصمد جاسم سالم2

االولمتوسط  هاله حسٌب محمد سعٌد 3

االولمتوسط  عمر رٌاض عبد هللا موسى  4

االولمتوسط  أفٌاء مالك عبد المجٌد زٌدان البو اسود5

االولمتوسط  علً سلمان شنته شراد6

االولمتوسط  مزهر عبدالخالق خضٌر حسٌن 7

االولمقبول  زٌد باسل عبد الوهاب عبد الكرٌم8

الثانًمقبول  معتز احمد جاسم كاظم9

االولمقبول  مروه رافد مجٌد حمٌد المعموري10

الثانًمقبول  مصطفى حاتم حمٌد احمد11

االولمقبول  سمٌه احمد محمد ٌوسف12

االولمقبول  مٌثم احمد سبع خماس 13

الثانًمقبول  محمد احمد رحمن عبد هللا14

الثانًمقبول  محمد اسماعٌل هاشم محمد15

االولمقبول  وسام محمد موالن احمد16

الثانًمقبول  رفقه عامر جودي غال17ً

الثانًمقبول  عباس رعد داود حسن18

الثانًمقبول  محمد ٌحٌى خضر خلف 19

الثانًمقبول  سرى ضٌاء غضبان حسن20

الثانًمقبول  عبد الرحمن ٌاسٌن عبد رحٌم 21

2017/8/12 فً 340/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2017/11/19 فً 497/ت:                                      الدور الثانً 

2017/12/7 فً 553/ت:                                   الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 الصباحية: الدراسة 

 2017-2016: سنة التخرج 

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

 الدورة التاسعة: دورة التخرج 



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًزٌنه مالك حمٌد مجٌد 1

االولجٌد جداًسٌف لٌث مجٌد عباس 2

االولجٌدعالء عبد علً هاشم شمخً 3

االولجٌدمصطفى شاكر عوٌد عبود4

االولجٌداحمد عصام محمد عبٌده 5

االولجٌدعالء فٌاض ناٌف مطر6

االولمتوسطحسٌن علً فاضل حسون عزه7

االولمتوسطحامد كرٌم علً عكار 8

االولمتوسطفراس حمٌد مجٌد صالح 9

االولمتوسطمها حسٌن نعمه علً 10

االولمتوسطزٌد عبد الجلٌل كامل نعمان11

االولمتوسطٌاسر اكرم شفٌق صالح12

االولمتوسطمنذر حامد جربوع شالش  13

االولمتوسطهدى كرٌم عبد الخضر فجر  14

االولمتوسطهناء حسٌن علٌوي لفته   15

الثانًمقبولرافل علً حسن علً 16

االولمقبولضٌاء طارق عبد اللطٌف امٌن خطاب17

الثانًمقبولعال سالم جاسب شغاتً 18

الثانًمقبولالمصطفى ظاهر حبٌب عل19ً

2017/12/7 فً 553/ت:                                   الدور الثانً 

2017/8/12 فً 340/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2017/11/19 فً 497/ت:                                      الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 المسائية: الدراسة 

 2016-2015: سنة التخرج 

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