
 

 

 القسم علوم الحاسوب       الكلية  علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات     معة  القادسية                الجا

              2017/2018سنة الخرج  بكالوريوس                                الشهادة  باحي                 الدراسة /ص

 (اسم الدورة )(                  28/5/2018 في 8403رقم وتاريخ االمر الجامعي )

  

 

 الدور الذي خرج منه المعدل اسم الطالب  ت

 الفصل االول 64,778 رغدة راضي هادي خنيطل 1

 الفصل االول 64,334 مروة عباس خضير عباس 2

 الفصل االول 63,915 عبد هللا فاهم حسن عافص 3

 الفصل االول 62,09 نور علي مهدي راضي 4

 الفصل االول 60,623 زينب حيدر حسن جاسم 5

 الفصل االول 60,517 محمد ناجح لفتة عسكر 6

 الفصل االول 60,192 ضحى رحيم طاهر مسلم 7

 الفصل االول 59,199 نور الهدى سعيد عبد جودة 8

 الفصل االول 58,498 حسين محمد سعد جاسم 9

 الفصل االول 57,801 سيماء شاكر مرهون كاظم 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم علوم الحاسوب       الكلية  علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات     معة  القادسية                الجا

              2017/2018سنة الخرج  بكالوريوس                                الشهادة  باحي                 الدراسة /ص

 (اسم الدورة )(                            30/7/2018في  11299الجامعي )رقم وتاريخ االمر 

  

 

 الدور الذي خرج منه المعدل اسم الطالب  ت

 االول الفصل الثاني / الدور 79.427 عتاب عبد المنعم احمد كامل 1

 االول الفصل الثاني / الدور 77.368 اسماء علي عبيد محسن 2
 االول الفصل الثاني / الدور 76.381 زهراء باسم جهاد عزيز 3
 االول الفصل الثاني / الدور 76.281 سجى نعيم تركي عبد 4
 االول الفصل الثاني / الدور 74.925 ضحى عامر فيصل ارزوقي 5
 االول الفصل الثاني / الدور 74.48 سرى ستار جبار علي 6
 االول الفصل الثاني / الدور 74.129 فاطمة شاكر حسين ثامر 7
 االول الفصل الثاني / الدور 74.032 مروة محمد حسن صباح 8
 االول الفصل الثاني / الدور 73.068 نجود فيصل عبد الستار 9

 االول الفصل الثاني / الدور 72.984 زين العابدين مفيد باقر حسون 10
 االول الفصل الثاني / الدور 72.342 حسين علي رحمان شرقي 11
 االول الفصل الثاني / الدور 72.325 ناصر حسين كاظمتغريد  12
 االول الفصل الثاني / الدور 71.56 مريم رافد احمد شامخ 13
 االول الفصل الثاني / الدور 71.471 ارجوان نزار محي كاظم 14
 االول الفصل الثاني / الدور 71.218 نور راهي عبد جاسم 15
 االول الفصل الثاني / الدور 71.005 ايناس علي حسين حمزة 16
 االول الفصل الثاني / الدور 70.569 زهراء نوري غزاي محمد 17
 االول الفصل الثاني / الدور 70.519 وسام حسين ماضي فرهود 18
 االول الفصل الثاني / الدور 70.426 زهراء سلمان رهيف حلو 19
 االول الفصل الثاني / الدور 69.114 هبة محسن وحيد حسين 20
 االول الفصل الثاني / الدور 68.86 حوراء قايد كلف عطية 21
 االول الفصل الثاني / الدور 68.199 رائد جياد هنيدي شريب 22
 االول الفصل الثاني / الدور 68.076 امنة عبد اللة وناس سلمان 23
 االول الفصل الثاني / الدور 67.718 نجد رزاق عبد جبر 24
 االول الفصل الثاني / الدور 67.503 محمد حسينسجى حمزة  25
 االول الفصل الثاني / الدور 67.291 حنين ثامر كاظم عايز 25
 االول الفصل الثاني / الدور 67.162 علي شهيد ثامر عامر 26
 االول الفصل الثاني / الدور 66.77 نبأ عدنان حميد صنافي 27
 االول الثاني / الدورالفصل  66.451 زينب عطيه كاظم حسن 28
 االول الفصل الثاني / الدور 66.336 زهراء صالح عبيد جبار 29
 االول الفصل الثاني / الدور 66.054 مروة مهدي حسوني كناوي 30
 االول الفصل الثاني / الدور 65.942 فاطمة كاظم مير مهدي 31
 االول الفصل الثاني / الدور 65.15 بنين حسين حميد شهيد 32
 االول الفصل الثاني / الدور 65.046 نور جميل فرهود مطير 33
 االول الفصل الثاني / الدور 64.549 هدى عبد الحسين موسى عبد الحسن 34
 االول الفصل الثاني / الدور 64.371 نادين جابر فليح حسن 35



 االول الفصل الثاني / الدور 64.343 والء محمد عليوي كاظم 36
 االول الفصل الثاني / الدور 64.203 ثمار حمدعمار عباس  37
 االول الفصل الثاني / الدور المعدل اسم الطالب 38
 االول الفصل الثاني / الدور 64.083 زهراء جعفر حمزة راهي 39
 االول الفصل الثاني / الدور 63.624 شهد شاكر جابر محيسن 40
 االول الدورالفصل الثاني /  63.366 حسين محمد جواد كاظم 41
 االول الفصل الثاني / الدور 62.104 زينة رشيد عبد الحميد كاظم 42
 االول الفصل الثاني / الدور 61.971 رانيا محمد جايش مالك 43
 االول الفصل الثاني / الدور 60.898 رونق طلعت محمد نزال 44
 االول الفصل الثاني / الدور 60.391 حنين محمد حسين علي 45
 االول الفصل الثاني / الدور 60.341 ايات رسول سلمان عصمان 46
 االول الفصل الثاني / الدور 59.838 اقبال ابراهيم غازي علي 47
 االول الفصل الثاني / الدور 59.719 معتز سالم مجيد حميد 48
 االول الفصل الثاني / الدور 59.401 ازهار فريح عبود جميل 49
 االول الفصل الثاني / الدور 58.954 صالح حسن شاكر عبود 50
 االول الفصل الثاني / الدور 57.544 سارة حسين كاظم عبد اللة 51
 االول الفصل الثاني / الدور 55.461 خلدون طالب ديوان غفله 52
 االول الفصل الثاني / الدور 53.913 اسراء كمال عبد هاشم 53

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     الوسائط المتعددةالقسم    الكلية  علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات     معة  القادسية                الجا

              2017/2018سنة الخرج  بكالوريوس                                الشهادة  باحي                 الدراسة /ص

 (اسم الدورة )(                            30/7/2018في  11299رقم وتاريخ االمر الجامعي )

 

 الدور الذي خرج منه المعدل اسم الطالب  ت

 االول الفصل الثاني / الدور 83.63 شبلي حميد شبلي حمد 1

 االول الفصل الثاني / الدور 80.16 مصطفى عبد الكريم حسن عليوي 2
 االول الدورالفصل الثاني /  74.99 رسل حسين مجهول فنجان 3
 االول الفصل الثاني / الدور 74.19 مجتبى زهير حمزة خضير 4
 االول الفصل الثاني / الدور 73.83 علي سالم حميد عبد الزهرة 5
 االول الفصل الثاني / الدور 72.9 نور حسين شاكر جاسم 6
 االول الفصل الثاني / الدور 72.64 مصطفى قيس عمران عيسى 7
 االول الفصل الثاني / الدور 69.43 عبد الرضا عبد هللاطيبة مجيد  8
 االول الفصل الثاني / الدور 69.42 عباس خضير مرزوك حمزة 9

 االول الفصل الثاني / الدور 68.55 احمد عبد الكاظم هادي بدران 10
 االول الفصل الثاني / الدور 64.4 نور الهدى محمد عبيس كزار 11
 االول الفصل الثاني / الدور 63.39 جالبمحمد حيدر كاطع  12
 االول الفصل الثاني / الدور 63.16 امير كاظم متعب حسن 13
 االول الفصل الثاني / الدور 62.75 احمد جاسم محمد كاظم 14
 االول الفصل الثاني / الدور 61.86 حنين سعد خنياب محسين 15
 االول الدورالفصل الثاني /  59.71 اسعد جمال مهدي صالح 16

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     الوسائط المتعددةالقسم    الكلية  علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات     معة  القادسية                الجا

              2017/2018سنة الخرج  بكالوريوس                                الشهادة  باحي                 الدراسة /ص

 (اسم الدورة )(                            22/11/2018في  16507رقم وتاريخ االمر الجامعي )

 

 الدور الذي خرج منه المعدل اسم الطالب  ت

 الدور الثانيالفصل الثاني /  62.23 سجاد حامد عبد الكاظم ذياب 1

 الثانيالفصل الثاني / الدور  61.83 فاطمة علي ياسر عبد  2

 الفصل الثاني / الدور الثاني 61.76 االء عباس نايل جاسم 3

 الفصل الثاني / الدور الثاني 61.65 احمد كاظم هادي جاسم 4

 الفصل الثاني / الدور الثاني 60.31 براء مشتاق شناوة عبود 5

 الفصل الثاني / الدور الثاني 59.93 علي جبار محمد جاسم 6

 الفصل الثاني / الدور الثاني 59.93 صيداياد مهدي جاسم  7

 الفصل الثاني / الدور الثاني 59.6 زيد محمد حسين موسى 8

 الفصل الثاني / الدور الثاني 56.65 حميد حسن عبد االمير شمخي 9

 الفصل الثاني / الدور الثاني 56.15 مصطفى توفيق جبار ترف 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


