










كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الرابعة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٤\٢٠٠٥

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٧١٢) ٢- الدور الثاني (٢٧٧٥)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول84.98میالد ادیب سلیم نعومي1
االول82.32نور حسین عبداالمیر سعید2
االول80.99نوار عبداالله محمد نوري3
االول75.53اولیفیا طالل رزوقي بتو4
االول73.66حسین علي عبدالرزاق احمد5
االول72.86زین بشار محمود ایوب6
االول72.78دالیا رمزي البرت جون7
االول72.21نور صالح بهنام یوسف8
االول71.60هاوناز آزاد جوهر عزیز9

االول71.27حسین خیرالدین عمر حامد10
االول71.08دالیا خاي عزیزعبدال11
االول70.47واثق غانم مطشر عبداهللا12
االول69.84رائد فؤاد نوري سلیم13
االول69.50شیرین صالح حمد حسین14
االول69.21سرى عصام ودیع الیاس15
االول68.99بشار عبدالرزاق موسى علي16
االول68.92نور سالم میخائیل نعوم17
االول68.60سعد محمود محمد غازي18
االول68.54مي احمد حكمت احمد19
االول67.44زیدون فرید فیلیب رزوقي20
االول66.99ماردین همبارسوم ماردوروس21
االول66.65هدیل عبد الرزاق عزیز22
الثاني65.83هالة ماجد مكي البدراوي23
االول65.82زینب محمود سلمان ماجان24
االول65.76حسین حارث زكي سلمان25
االول65.38احمد لطفي محمد رشدي26
االول65.05بتول رؤوف حمید الرماحي27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول65.00لینا یوسف ناظم فرج28
االول64.80احمد زهیر حسن جواد29
االول64.79شهد الیاس ابراهیم30
االول64.73یاسر لؤي یوسف محمد31
االول64.69نسرین نظام حمودي هویان32
االول64.67یونس ابراهیم یونس توفیق33
االول64.64جیهان نجیب اوراها34
االول64.45نور محمد ابراهیم سبع35
االول64.36مصطفى باقر عبدالكریم هادي36
االول64.23االء محمد باقر عبدالمهدي37
االول64.21زینب عزت عبدالمجید محمد38
الثاني64.14محمد سمیر ستار محمد39
االول64.06جمیلة فائق دیدي دروش40
االول63.90سحر خضیر عباس احمد41
االول63.81اوس یوسف خلف الفهداوي42
الثاني63.63محمد احمد سرحان محمد43
الثاني63.50حسام سامي شاكر محمود44
الثاني63.40حسنین عیسى حسن مهدي45
الثاني63.33احمد مشتاق صالح القیسي46
االول63.27زینب فوزي عبد سلمان47
االول63.23حسن طاهر صالح علي48
االول63.11رباب عزیز شمعون شاؤول49
االول63.05اشورینا اودیشو یوخنا برخو50
الثاني62.89جنان عباس لكن موازي51
االول62.83احمد حامد احمد محمود52
االول62.78نورس سعدون وریوش حسن53
االول62.78اسماء اسماعیل حمود عطوان54
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول62.77مصطفى هذال كامل عزیز55
االول62.48نور حكمت فضیل عفاص56
الثاني62.46فریدون برنادوس توما یوسف57
الثاني62.43عمر انور صالح حمد58
االول62.40یاسر زهیر خضیر59
االول62.31عباس زهیر تقي صادق60
الثاني62.07میس حسن نوري حسن61
االول61.93علي نعیم عزیز62
االول61.88زینب عدنان سلمان تركي63
الثاني61.66وصال مفید عبد اهللا العاني64
االول61.41وسام نذیر بطرس نجم65
االول61.26زینب حسن ابراهیم العلي66
االول61.25حال نهاد نوري عزیز67
االول61.14سنان عمانوئیل موسى68
االول61.12ستیفن دوني جورج یوخنا69
الثاني61.09زینب حیدر فرحان سلمان70
الثاني61.04شیماء حسام مصلح عبداهللا71
الثاني60.98زیدون حیدر سودي كاظم72
االول60.87مضر فوزي عزیزاحمد73
االول60.86احمد مشعل محمد حمودات74
الثاني60.78ریاض كریم جواد75
االول60.64اروى عبد الجبار عاشور76
االول60.59سلطان ریاض سلطان علي77
الثاني60.44شوان اسماعیل حسن78
االول60.41مضر شامل كاظم علي79
االول60.29هالة فاضل جاسم سلطان80
الثاني60.22نورس عبد القادر احمد81
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الثاني60.19ایمن محمد علي ناصر82
االول59.91علي ابراهیم خلیف حسن83
الثاني59.83ایهاب نبیل محمد عبدالحسین84
االول59.68حیدر فؤاد محمود سعید85
االول59.57ایفان ثابت عبودي86
االول59.52مروان باسل سلیم عبداالحد87
االول59.48تمیم كریم حیاوي صالح88
الثاني59.40احمد عبدالهادي علي جاسم89
االول59.36عالء عبد محمد الغانمي90
االول59.36بشار حسین عبد اهللا91
الثاني59.35شیماء ابراهیم جابر راضي92
الثاني59.15علي مازن عبد االمیر محمد93
الثاني59.14صبا حسین عبد الرضا عباس94
الثاني59.05حسین محفوظ مخیلف سید95
االول58.94احمد منعم عباس مهدي96
االول58.92تینا ریاض شاكر97
الثاني58.86انسام عباس رمضان حیدر98
الثاني58.76سمیة عقیل محمد جمیل99
الثاني58.75ضحى احمد هاشم عباس100
الثاني58.72سیف سعد قاسم محمد101
الثاني58.71ایثار صالح خضوري داؤد102
االول58.67رند جعفر محسن سعید103
االول58.61سحر عبداالحد یوسف كریم104
االول58.51رنج غازي محمد نوري105
الثاني58.46سرى طارق شهاب احمد106
الثاني58.41محمد زهیر خالد حسن107
الثاني58.39امیر محمد عبداالمیر حسین108
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني58.37حسین منذر محمد علي109
الثاني58.19احمد موفق فاضل شیت110
االول58.06لؤي سمیر فرحان احمد111
الثاني58.01حال حقي ابراهیم112
االول57.86زهرة حمید محمد مبارك113
االول57.85سیف ولید یونس محمد114
االول57.85زینة مهدي صالح حبیب115
الثاني57.82محمد فرید فلیح حسن116
االول57.73نور زهیر جمیل رؤوف117
االول57.51محمد نجیب علي حمید118
الثاني57.46سیف احمد اسكندر اسماعیل119
الثاني57.34بشار حمد عبیدان مجید120
الثاني57.30ریاض متي اسحق شابو121
الثاني57.28لینا سعد فاضل122
االول56.89اسعد عبدالمحسن عاجل جبر123
الثاني56.86محمد ضیاء عبد الحسین موسى الصادق124
الثاني56.81هند نجم عبداهللا جمیل125
الثاني56.76احمد نبیل مرزة حسن126
الثاني56.64ابراهیم سرمد محمد فوزي127
االول56.59سرى احسان حسین128
الثاني56.58نور نبیل ابراهیم الطیف129
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.28نبیل حامد محمد بالك الشمري130
الثاني55.98رنا احمد هاشم عباس131
االول55.98فرح عامر حسین العبوسي132
االول55.83اسامة مؤید مهدي صالح133
الثاني55.34محمد نصیف جاسم محمد 134
االول55.11انمار سعد یعقوب یوسف135
الثاني53.61هاشم بكر سعید مهدي136
الثاني53.38حیدر علي هادي مهاوش137


