




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: عـلـم الـحـاسـبـاتالكلیة: القسم:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( العاشرة )سنة التخرج: ٢٠٠٠\٢٠٠١

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (٢٠٤٠) ٢- دور ثاني (٣٢٤٨)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول84.00نارو فارتان هایك1
االول80.30نهاد احمد محمد النسور2
االول75.96شهد جمال مكي3
االول75.19بان عباس حسن البدران4
االول73.88سعد حمید عبد5
الثاني72.82زید صادق عبد علي6
االول71.97یعقوب ولسن یعقوب7
االول71.88ملینا ابرم نتو شینو8
االول71.55سیف جمیل نجم الدین9
االول71.30عامر توفیق مصطفى10
االول71.29هبة قحطان عبد الجبار االمین11
االول70.13حارث فرید رشید12
االول70.06درید یحى محمد13
االول69.93قصي محمد جعفر سلمان14
الثاني69.61روبرت صباح حنا هرمز15
االول69.09امنة علي عبد الحسن16
االول68.84محمد شاكر محمود خمیس17
االول68.64حسین عبدالمهدي جواد18
الثاني67.96صفاء شریف مصطفى الضاحي19
االول67.94دنیا نبیل عبد االحد20
االول67.38زینة سوالقا بولص21
االول67.13سوسن فاضل صادق22
االول66.96ابراهیم محمود یونس احمد23
االول66.84رائد عیسى علي حمودة الصعیدي24
االول66.73مرتضى كامل كاظم حمد25
االول66.36احمد خلیفة علي العلقماوي26
الثاني65.78رغد فارس داود سلمان27
االول65.77محمد مازن عبد عادي28
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االول65.52محمد اسامة قاسم عبدالرحمن29
االول65.47زینة عدنان موسى الموسوي30
االول65.40یسار كفاح محمد31
االول65.40زید زهیر عبد المجید32
االول65.23لمیس كمال مجید تومایي33
االول65.14تیشكو عثمان قادر34
االول64.91جیني بطرس الیاس35
االول64.88هیثم اسماعیل خلیل المشاهدي36
االول64.76احمد هشام طاهر البدري37
االول64.65لبنى قیس رشید38
االول64.35میدیا محمود جمال ابراهیم39
االول64.33وعد قاسم  غنتاب40
االول64.21احمد علي حسین عبدالرحیم41
االول64.02ایهاب احمد محمد علي الحبوبي42
االول64.01سركیس خاجیك اوانیس43
الثاني63.96غالي جالل ناصر شمعون44
االول63.84وسام صباح مجید العبیدي45
االول63.83رسل رعد ناظم46
االول63.77یاسر محسن راضي47
االول63.70زیاد طارق محمد علي48
االول63.69مضر لؤي عبد الكریم الرحماني49
االول63.49محمد عبد الحسین جاسم50
االول63.10رامز اكرم مجید كریم51
االول63.07كریكور باكرام موسیس52
االول63.07احمد واصف عبد المجید53
االول63.03نور انطوان عبد االحد غنیمة54
االول63.00احمد حلیم حنا خیراهللا55
االول62.96عمر یوسف ایوب56
الثاني62.87محمد عبد المناف عبد المجید57
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االول62.85احمد محفوظ مخیلف58
االول62.77فراس علي محمد سلمان59
االول62.76وسام عزیز مرقس60
االول62.74احمد محمد سلیمان الفریجات61
االول62.71علي محسن راضي محسن62
االول62.56سرمد حمزة علي حمد63
الثاني62.43سرى ضیاء یاسین الراوي64
االول62.24نجود توفیق عبد المجید المندیل65
الثاني62.14شیماء صباح مصطفى الدرة66
الثاني62.07حلیا زهیر عبدالحمید الدبوني67
االول62.03ریم احمد موسى الروضة68
االول61.97احمد فالح حسن69
االول61.94نبیل یوسف موسى70
االول61.94رغد رستم جدعون71
االول61.91احمد ابراهیم عیدان72
الثاني61.75عبد الرزاق عبدالعزیز عیسى73
االول61.67فراس عبد االله الیاس74
االول61.62اشرف نبیل أنور یعقوب سارة75
الثاني61.42نور عبد اهللا عثمان76
الثاني61.26ریتا خالد ملكو77
االول61.24عبد الناصر میسر قاسم78
االول61.20عمار عبد الرحمن عبد اهللا79
االول60.97سهیلة یاور عبد الحسین80
الثاني60.88علي محمد رحیم البوطیف81
الثاني60.80نور الیاس الماس محمد82
الثاني60.74ولید خالد ودیع زیونة83
االول60.71حیدر عادل احمد84
الثاني60.65اشراق سالم عبدالكریم85
االول60.37احمد جالل رسول مهدي الصباغ86
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االول60.27ابك حسین احمد87
الثاني60.21انس عبد الستار أحمد محمد88
الثاني59.95محمد عبد المهدي عبداالمیر89
الثاني59.74علي عبد العزیز محمد علي90
االول59.61ولید خالد نجیب سفر91
الثاني59.60قصي عدنان مهدي محمود92
الثاني59.55قیصر نعمة جودة عزیز93
االول59.44فیصل غازي عبد العزیز94
االول59.16ولید سعود فیصل المولى95
االول59.11محمد احمد توفیق طیفور96
االول59.09علي عدنان سعید97
الثاني59.09محمد حاتم داود محمد98
الثاني58.96معتز فائق مجید علي99
الثاني58.89خالد ولید احمد عبدالدلیمي100
االول58.73نور منعم ناصر101
االول58.63ایمن سعد محمد الحاجم102
االول58.62زینب قیس محمد الشكرجي103
االول58.53عباس رزاق عبد الرزاق104
الثاني58.39سهى حسن محمد حسین الوتار105
الثاني58.37محمد شهاب احمد جاسم106
الثاني58.36نوار وائل سلیم107
الثاني58.35محمد عمران عیسى الجبوري108
االول58.34سالبي وارتان توماس109
الثاني58.23طه مراد جمیل الجبوري110
الثاني58.20عبد الرحمن مروان احمد111
الثاني58.09والء ناطق عبد الرزاق112
الثاني57.97ریما بهاء حسین القیسي113
الثاني57.78علي حسین علوان114
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الثاني57.70یوسف هالل شوكت هیبةاهللا115
االول57.52حیدر اكرم سلمان116
االول57.52عمر عبد الرحمن حسین117
االول57.49محمد قاسم عباس الجبوري118
الثاني57.31عمار محمد عبد الحسن119
الثاني57.17رنا انور عبد الصاحب محمد120
الثاني57.16سها رائد نجیب121
الثاني57.16طارق محمد كاظم122
الثاني57.08علي سمیر محمد حسین123
الثاني57.00ابراهیم یحي حمید بابان124
الثاني56.87منهل انمار صالح الدین125
الثاني56.84زینب علي احسان126
االول56.81هشام محمود حمد العطیوي127
الثاني56.79احمد صفوت محمد128
الثاني56.73علي سعید دایم129
الثاني56.68كولستان دیندار نعمان عبد اهللا130
الثاني56.28سنان غازي عیدان131
الثاني55.72فضل محمد هیثم132
االول55.61علي حمید عبد133
الثاني55.35دالیا طارق شهاب احمد134
الثاني54.76علي سفیان دحام علي135
الثاني54.23مهند عباس محل حمد الجبوري136
الثاني53.64عالء عبدالحسین زبون الساعدي137


