










كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة اتصاالت الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩

رقم األمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٣٩) ٢- الدور الثاني ( ٢٧٤٢ و ٣٠٧٦) ٣- الدور التكمیلي (٤٠٣٩ و ٤٤٧٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول86.09وائل عصام متي1
االول84.12ناریك میناس كیغام2
االول77.46عائشة حبیب محمد3
االول77.05عالء محمد صالح4
االول76.45مصطفى سلیم عبد الباقي5
االول76.18احمد عبد الكریم احمد6
االول74.31علي عقیل داود حسن7
االول73.68سحر عقیل عبد الرزاق8
االول73.36احمد سعد حسین السعد9

االول72.91حیدر عباس جزاع علوان10
االول72.05حیدر فاضل هادي جواد11
االول68.99اومید مهدي غریب عباس12
االول68.02محمد سالم محمد13
االول67.52ندیم زهیر میخائیل14
االول67.49جعفر حسن حمید السنید15
االول66.13شیرین بختیار عبدالرحمن16
االول65.57شهد سعد الدین محمد17
االول65.22سوزان سلمان حمدي18
االول64.93عبد العزیز باسم عزاوي19
االول64.93یاسمین كاظم عبد الحسین20
االول64.84زید فالح حسن21
االول64.61سنان فارس علي محمد22
االول64.61اسطیفان ازاد اسطیفان23
االول64.43زاكروز رحمت احمد24
الثاني64.11عمر لواء كریم25



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة اتصاالت الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩

رقم األمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٣٩) ٢- الدور الثاني ( ٢٧٤٢ و ٣٠٧٦) ٣- الدور التكمیلي (٤٠٣٩ و ٤٤٧٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول64.05ابراهیم نبراس ابراهیم26
االول63.84عمر عصام حسین27
االول63.77همام علي حسین28
الثاني63.60غسان عمانوئیل سلیم29
التكمیلي63.34علي صاحب جعفر صادق30
االول63.19شهد عالء عبد الحسین31
االول62.77فیصل غازي فتح اهللا32
االول62.72عمر عالء عبد الهادي33
الثاني62.71بان یلماز علي34
االول62.37علي عطا غني عباس35
االول62.14حسین عمران كریم36
االول62.14علي حسین علي سلیم37
الثاني61.95احمد لؤي عبد االمیر38
االول61.80فادي امیر فرج39
الثاني61.48سامر حازم داود40
الثاني61.23انس یلمان عثمان41
الثاني61.21نور خالد ابراهیم براك42
االول61.14علي هشام عبد الحسین43
الثاني60.46مصطفى محمدفراس ابراهیم44
االول60.45شهد حیدر عزیز45
االول60.07زهراء عبدالستار عبداالمیر46
الثاني60.00سمیر قتیبة محمد حسن47
الثاني59.91سرى قادر حمود48
الثاني59.90لینا محمد عبد الوهاب49
الثاني59.80عمر جنكیز عبد الوهاب50



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة اتصاالت الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩

رقم األمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٣٩) ٢- الدور الثاني ( ٢٧٤٢ و ٣٠٧٦) ٣- الدور التكمیلي (٤٠٣٩ و ٤٤٧٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.70حیدر عبد الواحد عبد الكاظم51
الثاني59.62فراس عبد اهللا موسى52
االول59.54یحیى سمیر سلیم53
االول59.49احمد فرید علي54
االول59.34محمد ایسر تقي55
الثاني59.23زهراء عبدالرحمن مطر56
الثاني59.21احمد سعد حسین االبراهیمي57
الثاني59.01مصطفى محمد عباس58
الثاني58.97عمر فالح عبدالجبار حمید59
االول58.93احمد سعد نزار60
الثاني58.82علي حسین حمودي61
الثاني58.76حیدر هیثم قاسم62
الثاني58.67سیف محسن فرج63
الثاني58.65مریم سالم مجید64
االول58.43مصطفى عبد المنعم یونس65
االول58.38رؤى خالد مدب66
الثاني58.31احمد حافظ جبوري رزوقي67
الثاني58.26محمود ودیع محمود68
الثاني58.22رنین صائل محمد علي69
التكمیلي58.16وائل محمدسعید نایف70
الثاني58.15زینة خالد احمد71
االول58.08صالح مؤید صالح72
االول57.98حسین علي عبد الرحمن73
الثاني57.48علي عبد الكریم سلمان74
الثاني57.17محمد علي حسین75



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة اتصاالت الحاسباتالكلیة:
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اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني57.07فداء عصام یوسف76
الثاني56.59زید حیدر ادریس77
الثاني56.18اسامة محمد عبد الكریم78
الثاني55.37یاسمین غازي سعید79
الثاني55.07زهراء علي عبد الكریم80
الثاني55.05محمد امین جاسم محمود81
الثاني55.00احمد ریاض جعفر82
الثاني54.50میادة سعدون طالب83
الثاني54.30سیف حاتم احمد84


