




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦٢٣) ٢- الدور الثاني (٣١١٤)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول82.94سالم طالل یوسف منصور1
الثاني79.21سمر باسم جمال عبدالرزاق2
االول76.69ریتا هاكوب واركیس هاكوب3
االول76.11شاغیك ارستاكیس بطرس اثانوس4
االول74.23ماري كرابیت خورین كرابیت5
االول72.57شیماء زهیر محمود حسین6
االول71.06علي عبداللطیف احمد رشید7
االول69.69لینا ابراهیم بطرس هرمز8
االول69.63دلیان فرنسیس شابو دیشو9

االول69.09علیاء زهیر محمود حسین10
االول68.94نوفل نداء منصور ارتین11
االول68.70ومیض عبد الكریم حسین علوان12
االول68.06كنان یوسف كلیانا دانیل13
االول67.83محمد عبد الرسول محمد جواد14
االول66.82سارة عزیز حمدي محمود15
االول66.20مینا عبدالحمید محمد حمید16
االول65.98مازن فهمي روفا هرمز17
االول65.69حیدر حسن علي مهدي18
االول65.60سالمة قتیبة سعید توفیق19
االول65.59رنا نوري یونس یوسف20
الثاني65.43بان توما الیاس اسحاق21
االول65.37ادریس عباس مهدي داود22
الثاني65.31مروة محمود صابر عبدالعزیز23
االول65.31نور رعد عزیز علي24
االول64.92تحسین علي حسین فیاض25
االول64.82امیر قاسم مجید مصطفى26
االول64.61بشار متي عبودي جرجیس27



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦٢٣) ٢- الدور الثاني (٣١١٤)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني64.60عامر سمیر محمد داود28
االول64.15نور عماد علي حسین29
االول64.02زیاد انور ابراهیم ظاهر30
االول64.01سالي امجد نایف عزیز31
االول63.81حیدر ساهر محمد حسن البغدادي32
االول63.76زهراء علي ابراهیم كاظم33
االول63.34مهند سعد سلیم مكي34
االول63.25اسماء جمال احمد ابراهیم35
الثاني63.19فرح خالد زیدان خلیفة36
االول62.78مروان حكمت عبدالحافظ مهدي37
االول62.73نور فاروق طه عبدالجبار38
االول62.73حسین صباح عبدالكریم شایع39
االول62.62افین واجد شاكر عبداهللا40
االول62.53محمد ایاد عبد اللطیف عبد الكریم41
الثاني62.46راضي جبار مكطوف أسد42
االول62.44عالء بهاء حسین43
الثاني62.42نادین حازم نعوم عبدالمسیح44
االول62.30براء سهیل خالد عبدالمجید45
االول62.14فرح لیث لویس نعوم46
االول62.03احمد فائق عزیز احمد47
االول62.00الیان عبد االله عبد العزیز48
االول61.94میادة عبدالواحد محمد49
االول61.71اكد سلمان خلف احمد50
االول61.68درید فواز انور جبوري51
الثاني61.64سلمى سعدون مكي داود52
الثاني61.62بسمة سامي حمود جاسم53
االول61.61احمد محمد نور ابراهیم54



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦٢٣) ٢- الدور الثاني (٣١١٤)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني61.50بسمة طالل متي عباوي55
االول61.24محمد محمود مهدي عبدالسلطان56
االول61.16نادیة سعد خیرو عبداهللا57
االول61.11ایفان حامد میرزا حسن58
الثاني61.02رواد عبد جمیل عسل59
االول61.02احمد فاضل العیبي لفتة60
االول61.01هند زهیر حبیب یوسف61
الثاني60.96مهند محمد حسن عبداالمیر62
الثاني60.79حیدر محمد علوان فتح اهللا63
االول60.71سامر سعد عبدالمجید راضي64
الثاني60.67مهند اسماعیل سلمان حسن65
االول60.60فلة عالء حسین فرهود66
االول60.45سالي فاروق جورج عبدالمسیح67
الثاني60.44علي یاوز حسین مصطفى68
الثاني60.42نور فوزي حسین كاظم69
الثاني60.40بسمة عبد المحسن احمد حسین70
االول60.40علي جعفر صادق احمد71
الثاني60.12مهند علي طالب مصطفى72
الثاني60.08نور محمد توفیق رزوقي73
االول59.96بیداء ریسان مسیر كعید74
الثاني59.88اسماء علي ناصر حسن75
االول59.75محمد هاشم عبداالمیر ابراهیم76
االول59.67حیدر هادي سودان77
االول59.45براء موفق فتوحي الیاس78
الثاني59.43میس عبدالمنعم صادق جعفر79
االول59.15شیرین باسل یوسف بیتر80
االول59.10بسمة عبدالحلیم كاظم عبدالحسین81



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول59.04سرمد كامل عبدالهادي عبود82
االول59.02میسم حكمت ناهي ناجي83
االول58.97زیاد ریاض محمد مهدي84
الثاني58.89یاسر فؤاد عبداللطیف عبدالكریم85
الثاني58.88محمد ضیاء قداح عبد الغفار86
االول58.80الرا فتح اهللا فضیل فتح اهللا87
االول58.70علي واصف عبدالمجید رشید88
االول58.65شهد رسمي توفیق علي89
االول58.64نور حمید محمود خلف90
الثاني58.60همسة ولید عبد الوهاب محمود91
االول58.55سعود سعدون ناجي سفاح92
االول58.46حیدر فالح حسن علي93
االول58.20محمد ساطع شكري محمود94
االول58.08احمد عبد الباقي ردیف داود95
االول58.00ایناس خزعل حسن علوش96
االول57.92حسین علي غالب عبد الكریم97
الثاني57.91سرمد نزار جمیل رشید98
الثاني57.86بسام كوركیس بویا كریم99
الثاني57.84رافت صباح جیجو بولیزا100
الثاني57.83وسام ریاض عباس احمد101
الثاني57.79رؤى رافع موسى محمد102
الثاني57.74نغم فائق حمودي جاسم103
الثاني57.63سارة صباح احمد حمدي104
الثاني57.60ریم كوركیس نجم هرمز105
االول57.60سرار ساهر انطون میرزا106
الثاني57.60حسام صالح الدین احمد 107
االول57.55احمد محمد عبداللطیف مهدي108



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني57.47هالة عبد محمد سعدون109
الثاني57.40عامر ناظم صادق مقو110
االول57.37زیاد راضي محسن شویخ111
الثاني57.34مصطفى عبد المطلب احمد تقي112
االول57.34نور عباس نوري محمد113
الثاني57.31سیف حسین عزیز باصي114
االول57.31اباء عبدالهادي عباس هادي115
الثاني57.25شیماء حمزة حسین سلمان116
االول57.15خالد ولید ودیع نعوم117
االول57.03مریم جمال یوسف حبیب118
االول57.00شمس عصام عبدالكریم جهاد119
االول56.94احمد شاكر محمود محمد120
االول56.87اسیل سعدالدین محمد عبدالمجید121
الثاني56.86ایفلین خوشابا عودیشو سلطان122
االول56.81ایهاب عبدالحلیم محمد سعید123
الثاني56.73سامي یوسف سامي زیا124
الثاني56.66عقیل موفق عبداهللا حسین125
االول56.62هدیل دثار یحیى ایوب126
االول56.58زینب كاظم علي شبار127
الثاني56.55زینة طارق بولص میخا128
الثاني56.50عمر احمد عزیز شهاب129
الثاني56.49محمد فخر الدین محمد عبدالرحمن130
الثاني56.46صفاء صفوت محمد هاشم131
الثاني56.37علي توفیق عثمان النقیب132
االول56.33میقات محمد ناجي علوان133
االول56.27زهراء هاشم محمد نوري134
االول56.23ایالف عدنان حمید عبدالغفور135



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.20بیداء نومان عبداالمیر علي136
الثاني56.18فادي أبراهیم حمید یاقو137
الثاني56.13سامح علي طالب محمد138
االول56.02شهد عبدالكریم قاسم امین139
االول55.95سنان عادل ناصر عتو140
االول55.89صبا عدنان محمود اسود141
الثاني55.86نعمان جواد عبید142
االول55.83منار عدي صادق جعفر143
االول55.74علي صالح محمد حسن144
االول55.58نورس فؤاد نوري145
الثاني55.43غیث صباح محسن محمد146
الثاني55.40میس محمد یوسف عبداهللا147
االول54.92هدیل ولید عبدالرزاق عبدالوهاب148
الثاني54.50هفال سیف اهللا عزیز احمد149
الثاني54.46ازاد ولید نوري عبدالغفار150
االول54.06علي رعد فائق عباس151
الثاني53.38علي خلیل ابراهیم احمد152


