
الدور التقدير اسم الخري    جت

االولامتياز ٔنٙ تكحاػ االيٛش ػثذ ػه1ٙ
االولامتياز سيٛط دغٍٛ يذًٕد دمحم2
االولامتياز َاجٙ كشٚى ػمٛم ػثاط3

االولجيد جدا  انشصاق ػثذ ػٛغٗ خانذ صفا4
االولجيد جدا  انذذٚرٙ ادًذ انجهٛم ػثذ انًطهة ػثذ دمحم5
االولجيد جدا  ؽاسع دمحم عالو يٛاس6
االولجيد جدا  ْاد٘ يٓذ٘ َصٛش َٕس7
االولجيد جدا  انذغُٙ ػهٙ ػثذ لٛظ اعشاء8
االولجيد جدا  ادًذ ػثذ َجى َٕس9

االولجيد جدا   جاتش َؼًاٌ يُٓذ نث10ُٗ
االولجيد جدا  جاعى ػثاط خانذ ْذ11ٖ
االولجيد جدا  دغٍٛ ػهٙ دمحم سػذ انعذٗ ؽًظ12
االولجيد جدا  خًٛظ عهًاٌ سٚاض يصطف13ٗ
االولجيد جدا  انؼثٕد٘ صتٌٕ ػهٙ يٓذ٘ سؤ14ٖ
االولجيد جدا  انشاؽذ ػثٛذ جؼفش ؽٓاب صْشاء15

االولجيد جدا  انذٔس٘ َاصش صثاح دغاو ادًذ16
االولجيد  يٕصاٌ عٕاد٘ كاظى ْذ17ٖ
االولجيد  ػٌٕ ػثذ داجٙ عًٛش يُٛا18
االولجيد  ػهٕاٌ ادًذ ٚاعٍٛ ٕٚعف19
االولجيد  انضٚذ٘ ػهٙ يُصٕس انغحاس ػثذ دمحم20
االولجيد   ؽٓاب دغٍٛ ػهٙ عج21ٗ
االولجيد  كاظى يكٙ ػهٙ صْشاء22
االولجيد   دمحم يٕعٗ جثاس يشٚى23
االولجيد  انذنًٛٙ دمحم كشٚى ػًاد ا24ّٚ
االولجيد  صانخ عهًٛاٌ دمحم ٕٚعف25
االولجيد  ػثٕد خهف يُحصش يٛظ26
االولجيد  انؼضأ٘ دمحم جاعى صفاء دمحم27

االولجيد  عهًٛاٌ صانخ س أصِ يٛشفث28
االولجيد  َٕاف اتشاْٛى جًال ن29ُّٛ
االولجيد    ػهٙ دمحم ػثذ َجى تالل30
االولجيد  انًؾٓذاَٙ رٚاب ظاس٘ دمحم ػًاد31
االولجيد  انجٕساَٙ دمحم ػهٙ ػثذ عًٛش دغ32ٍٛ
االولجيد  دًاد٘ فعال دمحم ْذٚش33
االولجيد  عانى ادًذ صثاح داسخ34
االولجيد  انذذاد صثٛخ انؼانٙ ػثذ ػاسف دمحم35
االولمتوسط دأد اعًاػٛم عًٛش سعم36
االولمتوسط انمشٚؾٙ جُاٌ ػهٙ ػذ٘ ساي37ٙ
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االولمتوسط انؼٛرأ٘ دغٍٛ ػثاط دمحم ػًش38
يمتوسط عؼٛذ هللا يال َثٛم ػًش39

الثان 

االولمتوسط انًؼًٕس٘ ػثٕد جاعى دغٍٛ ػه40ٙ
االولمتوسط انخانذ٘ َصٛف كاظى ػًاد أط41
االولمتوسط دمحم يإْد ػهٙ دٛذس42
االولمتوسط انكشخٙ انشصاق ػثذ انْٕاب ػثذ ياصٌ هللا ػثذ43
االولمتوسط دًذ دًٛذ عحاس لحٛثة44
االولمتوسط جاعى ٚاعٍٛ يصطفٗ ٚاع45ٍٛ
االولمتوسط انجثٕس٘ هللا ػثذ عهًاٌ خعش انذٍٚ ػض46
االولمتوسط انجُاتٙ ػهٕٛ٘ ػثٛذ دغٍٛ جثاسن47
االولمتوسط اتشاْٛى يُصٕس ْاؽى هللا ػثذ48
االولمتوسط دغٍ تالش دافع هللا ػثذ49
االولمتوسط ػُٛضاٌ ؽاْش خانذ سٚاو50
االولمتوسط انذًذاَٙ خهٛم دغٍٛ ػهٙ ادًذ51

االولمتوسط عٓٛم ادًذ خانذ ٚذ52ٗٛ
االولمتوسط هللا ظٛف االيٛش ػثذ دغٍ ظٛف53
االولمتوسط دًٕد دغٍ ػالء دمحم54
االولمتوسط انؼايش٘ ػٕاد يذًٕد ؽاكش دمحم55
االولمتوسط انخفاجٙ دغٍٛ ػهٙ يُٓذ دغ56ٍٛ
يمتوسط دغٍ غانة دغٍ ٕٚعف57

الثان 
االولمتوسط انشصاق ػثذ دمحم تاعى دمحم58
االولمتوسط انذساجٙ ػٛغٗ يؼٛم كاظى كشاس59

يمتوسط هللا ػثذ دمحم داصو دمحم60
الثان 

االولمتوسط انؼهٙ عهًاٌ صثاح عًٛش ػثاط61
االولمتوسط   انٛاعش٘ دغٌٕ ػهٙ دٛذس عجاد62

االولمتوسط دًاد٘ ػثذ دمحم غ63ّ
االولمتوسط ػثاط ػالء دغٍٛ اي64ٍٛ
االولمتوسط دًضِ ْاد٘ نٛد دٛذس65
االولمتوسط انؼحاتٙ جثش يذٛغٍ كاظى انؼاتذٍٚ ص66ٍٚ
االولمتوسط انشصاق ػثذ انذافع ػثذ ػذَاٌ داَٛة67
االولمتوسط انؼثاد٘ سظا دمحم َؼًّ ػًاد عايش68
االولمتوسط انجثٕس٘ عهًاٌ ػثٛذ يذًٕد ؽاكش69
االولمتوسط انؾشٚفٙ عهًاٌ كاظى ػثاط دغ70ٍٛ
االولمقبول انذًٛذات دمحم دغٍ دمحم عج71ٗ
االولمقبول ػجًٛٙ عؼٛذ جاعى دمحم72
االولمقبول انذٍٚ تٓاء انذٍٚ صفاء عؼذ يصطف73ٗ
االولمقبول يطش يطهة جاعى دمحم74

االولمقبول انؼضأ٘ جاعى انذٍٚ دًاو ْٛرى ػه75ٙ
االولمقبول  انذٔس٘ َجى اتشاْٛى صثاح ػه76ٙ
االولمقبول  يذغٍ دمحم يذغٍ دمحم77
االولمقبول جثش كاظى تذس عٛف78
االولمقبولانؼاَٙ هللا ػثذ يؼجم فؤاد دمحم79
االولمقبول ػثذ ػثاط خعٛش ي80ًٍٛٓ
االولمقبولانؼشاد٘ ػثاط دًٛذ عؼذ دًٛذ81

يمقبول خعٛش ٚاط غّ انذٍٚ ػض82
الثان 

االولمقبول جؼفش دمحم انكشٚى ػثذ يصطف83ٗ
يمقبول ػثاط يذًٕد ػذ٘ دٛذس84

الثان 
االولمقبول  انؼثاعٙ دثٛة جشكٙ صالح دغ85ٍٛ



االولمقبول يٕعٗ انًطهة ػثذ انكشٚى ػثذ ادًذ86
االولمقبول  صنضنّ ػثذ دغٍ ػهٙ تؾاس87

االولمقبول  انذذاد ادًذ رٌَٕ ايٍٛ ػًش88
االولمقبول انًجٛذ ػثذ دمحم ٔنٛذ ادًذ89
االولمقبول  يُّٓ جُذٚم اعؼذ صْشاء90
االولمقبول  َطاح أدًٛذ ؽاكش عايخ91
االولمقبول يغؼٕد دًٛذ يجٛذ انمادس ػثذ92
االولمقبول ػثذ نفحّ كشٚى ادًذ93
االولمقبول انغايشائٙ انشدًٍ ػثذ جٕفٛك اًٍٚ ػًش94
يمقبول جاعى ادًذ اٚاد عشيذ95

الثان 
االولمقبول  انذغُٛٙ دمحم عهًاٌ ادًذ دٛذس96
االولمقبول  صتٛذ٘ ؽهؼ جاعى دأد ػهٙ دمحم97
يمقبول  انجثٕس٘ كاظى لذطاٌ سٚاض ايٛش98

الثان 
االولمقبول جش٘ اتٕ انذغٍٛ ػثذ دمحم دغاو99

االولمقبول انذنًٛٙ َؼًّ يذًٕد ػهٙ دمحم100
االولمقبولجشكٙ غاص٘ جًال عٛف101
يمقبولصاتػ ػذا٘ جاتش يُحظش102

الثان 
االولمقبول  ؽالل هللا ػثذ انكشٚى ػثذ يشٔا103ٌ

االولمقبول ػهٕػ دًٛذ انذغٍٛ ػثذ دمحم دغ104ٍُٛ

يمقبول  انصادة ػثذ َٕس٘ دمحم عؼذ ػه105ٙ
الثان 

يمقبول دغٍٛ يشصٔن ػهٙ دغ106ٍٛ
الثان 

يمقبول  ؽثٛة ال دًٛذ٘ يطؾش كفاح ادًذ107
الثان 

االولمقبول     جاعى ػثٛذ كاظى اتشاْٛى108
يمقبول دمحم دذٚذ ظٛاء دمحم دزٚف109ّ

الثان 

يمقبول ساظٙ دغٍٛ ػهٙ ادًذ110
الثان 

االولمقبول    جانٙ جًؼّ انغحاس ػثذ َذ111ٖ
االولمقبول  انؾًش٘ عهًاٌ ػثذ سدًاٌ ػه112ٙ
االولمقبول  ػهٙ اعًاػٛم دمحم ػه113ٙ
يمقبول  انجثٕس٘ يٕعٗ ػثاط عايٙ دٛذس114

الثان 
يمقبول جُاتٙ ػثٕد فخش٘ إَس غاسق115

الثان 
يمقبول يغؼٕد دًٛذ يجٛذ ػه116ٙ

الثان 
يمقبول  ػثذ لاعى صثاح يٓا117

الثان 
يمقبول  جثاس سؽاد يؼًش ػه118ٙ

الثان 
يمقبولعهًاٌ كشٚى ػايش نٛد119

الثان 
االولمقبولَزٚش خعٛش صادة اَظ120
االولمقبولانؼٛرأ٘ صانخ دمحم كشٚى داجى121
يمقبول ظٓذ كاظى فٓٛى كشاس122

الثان 

يمقبول  انذٔس٘ خعٛش ٔٚظ خعٛش صُٚة123
الثان 

يمقبولانًٕعٕ٘ دغٍٛ ػهٕاٌ دغٍٛ غٛف124
الثان 

االولمقبول   ْاد٘ انشصاق ػثذ ياجذ ٔالء125
يمقبول  ٚاعش سٚغاٌ ٔاذك ػه126ٙ

الثان 
االولمقبول االَثاس٘ ْاد٘ دغٍٛ ظٛاء غٛد127
االولمقبولغانة ٔاصف نٛد ٔاصف128
يمقبولانجهثٙ ادًذ ػهٙ انكشٚى ػثذ ايٛش129

الثان 
يمقبولخشٚثّ كشًٚؼ انكاظى ػثذ ػه130ٙ

الثان 

يمقبول  انذًٛذ ػثذ دمحم فؤاد دغ131ٍٛ
الثان 

ييمثٕل  يصهخ دًاد٘ جًال ػًش132
الثان 



الدور التقدير اسم الخري    جت

االولامتياز كاغغ ػٛال دًٛذ ادًذ1
االولامتياز انجثٕس٘ دغٍٛ ػهٙ يذًٕد عاس2ِ
االولجيد جدا  عانى صانخ ػذ٘ دايذ3
االولجيد جدا  انكاظًٙ اتشاْٛى يذًٕد صاْش سٚاو4
االولجيد جدا  انؼضأ٘ تذس دمحم ظشغاو5
االولجيد  ػثذانذٙ دايذ سػذ ٔعاو6

االولجيد  يذنٕل انؼضٚض ػثذ اتشاْٛى دمحم7

االولجيد  جثاس دٛأ٘ االيٛش ػثذ لٛظ8
االولجيد  انًذًذ٘ ظادٙ ؽٕكّ ٕٚعف يصطف9ٗ

االولجيد  ظادٙ ػهٙ يذغٍ انخانك ػثذ10
االولجيد  جثش صالل دايذ ؽجاع11

االولجيد  يذًٕد سفؼث ظٛاء دمحم12

االولجيد  هللا ػثذ انذغٍ ػثذ انكاظى ػثذ دغ13ٍ
االولمتوسط ػضٚض دغٍ دمحم ٕٚعف14
االولمتوسط نطٛف دأد دمحم دٛذس15
االولمتوسط صانخ اتشاْٛى ػصاو ػًش16
يمتوسط صانخ انجثاس ػثذ تاعم دمحم17

الثان 
االولمتوسط ػثٕد ػطا صْٛش تالل18
االولمتوسط دًٛذ داجى ادًذ نٛد19
يمتوسط صٚذاٌ خهف سدٛى سائذ20

الثان 
االولمتوسط انكشٚى ػثذ ػايش فاسط ٕٚعف21
يمتوسط ػهٕاٌ ػٕدِ جًٛم َثٛم22

الثان 

يمقبولفشداٌ يضػم ػثاط اتشاْٛى23
الثان 

يمقبول جؼفش ال دنهٙ يذًٕد يؼار دمحم24
الثان 

يمقبولفاظم ادًذ غاسق صٚاد25
تكميلي محاولة / الثان 

ثانية

الدورة الحادية عشر: دورة التخرج 

ي 560/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 
 
 2/9/2019 ف

ي : رقم االمر االداري الجامعي 
ي 667/ت: الدور الثان 

 
26/10/2019 ف

ي تكميلي محاولة ثانية : رقم االمر االداري الجامعي 
ي 297/ت: الدور الثان 

 
22/7/2020 ف

/ هندسة تقنيات الحاسوب :           القسم كلية دجلة الجامعة : الكلية 

                    فرع شبكات اتصاالت الحاسوب المسائية: الدراسة 

بكالوريوس: الشهادة 2019-2018: سنة التخرج 


