




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: ھندسة اتصاالت الحاسوبالكلیة: القسم:

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثانیة والعشرین )سنة التخرج: ٢٠١٢\٢٠١٣

رقم األمر الجامعي : الدور االول (٣٣٨٢) الدور الثاني (٤٧١٣) .

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول82.4403عباس عماد حسین علي1
االول75.6928العباس احمد عبدالجبار محمد2
االول75.2369ساره عبدالجبار طاھر سالم3
االول74.5828علي عدنان حسین علوان4
االول74.1056علي حسین سلمان حسین5
االول73.8216سرى عبدالكریم عبدالرحمن كاظم6
االول73.3866علي كامل عبد المجید یوسف7
االول73.3647طارق زیاد كمال بھنام8
االول73.2371سماء سعد حمید عباس9
االول72.6182منذر نعمان منذر نعمان10
االول72.6040فیصل علي حمید عبدالمجید11
االول72.5478عال حسن ابراھیم عیدان12
االول72.1433امنة ایاد عبدالرزاق عبدالقادر13
االول71.4562رافل ادیب عبدالرحیم فتوحي14
االول70.1343انوار اكرم عبدهللا حسین15
االول69.8263احمد فارس عبدالرحمن ابراھیم16
االول69.5444علي حسین قاسم جبر17
االول69.0676ایھاب حامد سلمان سرحان18
االول68.9525ندى صباح جواد محمد19
االول68.7682لقمان عبدالحكیم نعمة حمد20
الثاني68.3734علي نزار عبدالوھاب حسن21
االول68.3372سما ولید منصور میخائیل22
االول68.3128سنان سعید جاسم محسن23
االول67.8889مصطفى عمار منیر عبدالحمید24
االول67.8185حسین مظفر ناصر حسین25
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االول67.0974احمد سداد نامق صالح26
االول66.3632اسامة صالح حاتم عبود27
االول66.2113حیدر محمد خیون عبدالعزیز28
الثاني65.7354اثیر محمد علي عباس29
االول65.5940شھد زید سعد محمد30
االول65.5011مصطفى سفر عاید محمد31
االول65.0504فادي صباح ھرمز مروكي32
االول64.9226مروان موفق نجیب جرجیس33
االول64.6560ساره انیس علوان محمد34
االول64.4660افان برھان رحمان مامھ خان35
االول64.4453نوفل سمیر صالح عودة36
الثاني64.4445ھادي فاضل ھادي جواد37
االول64.3994مرتضى كامل كریم بریھي38
االول64.3244مروه عدي وائل عبدالقادر39
االول64.2774مھدي حیدر مھدي محمد40
االول64.2382اسامة عماد یاسین اسماعیل41
الثاني64.1080مالك اسامة جورج امین42
االول64.0772عال زین العابدین ابراھیم صالح43
االول64.0659ریم علي مطلك ناصر44
الثاني63.5873نور جالل سلمان علي45
الثاني63.5147حسین غسان علي عبدالكریم46
الثاني63.2951ساره سمیر خضیر عباس47
االول63.2574نور فائق ادیب عبدالحسین48
االول63.0848امیر جمال عبدالرزاق عبدالفتاح49
الثاني62.8913یوسف سمیر جوزیف داود50
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الثاني62.8773لیث سمیر محمد حسین51
االول62.7301ریام محمد رضا عبدالمعطي52
االول62.7250احمد محمد درویش خلف53
االول62.5616حیدر ثائر حسن صالح54
االول62.4884سعد نوار ریاض عبدالعزیز55
االول62.3724مناف ندیم حاتم سلطان56
االول62.1123علي سلیم عبدالخالق عبدالحسین57
الثاني61.9068یاسر محمد رأفت عزیز58
االول61.5930ریم حارث فخري عزیز59
االول61.2688شھد مأمون حمدون سلیمان60
االول61.2519فاتن رعد حسن فرحان61
الثاني61.1706علي مجید حمید كاظم62
الثاني61.0945زھراء فارس حمدان عبدالغفور63
الثاني60.9894زینب محمد عبدالرحمن محمد64
الثاني60.9823فدوه فارس غفوري خلیل65
االول60.8896محمد عباس محمد رمضان66
الثاني60.8112احمد عدنان جابر حسن67
الثاني60.6572احمد ماجد جمیل شبیب68
االول60.6468یسر قیس محمدعلي حسین69
الثاني60.6457حسنین ریاض حسن محمد70
االول60.4840قیس زھیر عاشور وادي71
الثاني60.4421نور حسن نوري حسن72
الثاني60.4150احمد عالء ناجي عبود73
الثاني60.2698احمد صادق عباس سلمان74
الثاني60.2605ھالة رعد حسین خضیر75
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االول60.1783عثمان ثائر حمادي حمد76
الثاني59.8142محمد سمیر فارس عبدالنبي77
الثاني59.6246وائل عباس فرمان عبدالرحمن78
الثاني59.5973ابراھیم صفاء مصطفى احمد79
االول59.5510امنھ خلیل عبدالعزیز اسماعیل80
الثاني59.3868ایاد سلمان داود عباس81
الثاني59.3325ایمان محسن محمد عبد82
الثاني59.3226محمد ھاشم عبدالمجید حمد83
الثاني59.3115محمد انیس یونس عبدالرحمن84
الثاني59.2822ابراھیم حسن ابراھیم عیدان85
االول59.2372محمد قاسم ھادي رشید86
الثاني59.1266محمد احمد كمال احمد87
الثاني59.0023ھند ماجد حمید رشید88
الثاني58.9689قاسم محمد مرھون مبارك89
الثاني58.9432طھ عبدالعباس محمد نایف90
االول58.9009احمد داود سلمان ھندي91
الثاني58.8799عمادالدین ریاض كامل ادھم92
االول58.8150محمد جوبان خضر حیدر93
الثاني58.7957لطفي لؤي عبداللطیف محمدامین94
االول58.7940زید سعد ابراھیم خضر95
الثاني58.7527اوس سداد مصطفى حسن96
الثاني58.7099لینھ سفیان فوزي شعالن97
الثاني58.7001محمد منذر كاظم حسین98
الثاني58.5678زینب كریم نور محسن99
الثاني58.4863حسین علي حسین مطلك100
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االول58.4828رامي محمود حسن علي101
االول58.4682مصطفى زیاد مصطفى شاكر102
االول58.4592مھیمن فاضل عباس عبود103
االول58.3641اسراء غسان قاسم محمد104
الثاني58.0369نزار محمد نزار یونس105
الثاني57.9905حیدر حسین علي حمید106
الثاني57.8137محمد ثائر محمد حمزة107
الثاني57.7413محمد اكرم محمود علي108
الثاني57.5659رامي سعد اسطیفان نعوم109
االول57.2888حسن ھیثم صبري محمد110
الثاني57.2808منار ماجد عبد علي111
الثاني57.2752لینا ثابت نعمان اسماعیل112
الثاني56.9916شیماء احمد فرھود علي113
االول56.9457خالد صبار خلف صالح114
الثاني56.8287جمال حسن جمال فرج115
الثاني56.7120زینب فلیح حسن عبدالحسین116
الثاني56.5250بروج ریاض حمزة عاصي117
الثاني56.4924شمس عبدالمسیح محمدسعید جاسم118
االول56.4592ابراھیم سمیر ابراھیم مصطفى119
الثاني56.4495غزوان محمد داود محمود120
الثاني56.4425یحیى احمد فؤاد خضر121
الثاني56.3743علي عماد عبدالعزیز حمید122
الثاني56.1705فواز فكرت الیاس رزوقي123
الثاني56.0924ریام نوري احمد عبد124
الثاني55.9459ساره ریاض عمران عیسى125
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الثاني55.8394محمد مھند منیر عبدالجبار126
الثاني55.8363مروى خالد عباس صالح127
الثاني55.6615محمد سعد عبدهللا مصطفى128
الثاني55.5518مصطفى عصام محمد محمود129
الثاني55.4538رفل ھالل بدر عبدهللا130
االول55.1382نور محمد عبدالوھاب عبدالقادر131
الثاني54.8125ایاد یاسر كرم حنتوش132
الثاني54.5474مصطفى عبدالكریم سلمان عبدالكریم133
الثاني54.4312احمد شھاب كامل شھاب134
الثاني54.1252البدر عامر محمد جواد135


