


















كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٠) ٢- الدور الثاني (٢٥٤٠) ٣- الدور التكمیلي (٤٤٨٢)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول74.18مصطفى عبدالصاحب ناصر1
االول73.67فرح ندیم میخائیل2
االول72.31نشأت نصیف جاسم محمد3
االول70.35علیاء ماجد جعفر صادق4
االول70.14علي سعید حمید رشید5
الثاني69.04عائشه صفوان صدیق عبداهللا6
االول68.96نوار محمد انور احمد7
االول66.65عبیر محمد جمیل حمود8
االول66.24تارة فارس متي بهنام9

االول66.03یوسف رعد نجیب یوسف10
االول65.87سارة ضیاء یوسف بطرس11
االول65.86مثنى محمد عبدالخالق صبري12
االول65.64سیف صالح مهدي صالح13
االول65.11هدیل عزیز مرقس یاقو14
االول64.95فرح مزاحم طه سلمان15
االول64.75بسام فؤاد عبداللطیف الربیعي16
االول64.73لورانس یوسف خزقیا كنجو17
االول64.42رنا مكي سلمان باقر18
االول63.96حسین عالء ناصر حریب19
االول63.90بسمه فارس داود سلمان20
االول63.75احمد عبدالرحمن عباس حسین21
االول63.49همسه حسن علي مهدي22
الثاني63.47حیدر صالح فرج علي23
الثاني63.35ماهر حسام محمدحسن جلیل24
االول62.95عمار فكرت نامق عبدالفتاح25
االول62.77قحطان اسماعیل وحید الدلیمي26
الثاني62.52مصطفى حمید علي هدوان27



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٠) ٢- الدور الثاني (٢٥٤٠) ٣- الدور التكمیلي (٤٤٨٢)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول62.43شوان نهاد فتاح محمد28
الثاني62.38هال فائز عبدالمجید سعید29
االول62.24حیدر عبداالمیر هلیل30
الثاني62.18بسمة جمال فیصل مسلم31
الثاني61.29مثنى غازي عبدالواحد محمد32
الثاني61.13زینب علي صادق حسین33
االول61.07محمد فاضل عباس محمد34
الثاني61.03سجى محمود مهدي الخزرجي35
الثاني60.91مصطفى فالح الدین حسن محمد36
الثاني60.88جیا محمود جمعة عباس37
الثاني60.87محمد قاسم علي هادي38
االول60.74حیدر محمد حسن39
االول60.70أیمن شاكر أحمد صالح40
الثاني60.46مهند خلیل ابراهیم محمود41
الثاني60.39علي محمد هادي محمد42
االول60.37عمر علي عبدالحلیم محمد43
االول60.32رامز ریاض اسحاق عبداالحد44
الثاني60.29سراج الدین رعد هارون محمد45
الثاني59.98سمى غازي فیصل الصفار46
االول59.92بسمه سالم بازل47
الثاني59.90اشواق رعد معیوف علي48
االول59.47رشا سعد ودیع یوسف49
االول59.46رویدة سلیم عبدالكریم جمعه50
االول59.44سرمد دنخا هرمز دنخا51
االول59.20فادي فرید فاضل ناصر52
الثاني59.13فرقان جمال رزاق عبداالمیر53
الثاني59.11حسین طالل جمیل صالح54



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٠) ٢- الدور الثاني (٢٥٤٠) ٣- الدور التكمیلي (٤٤٨٢)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول58.92سهیر زهیر زیدان خلف55
االول58.71مصطفى هاني عزت احمد56
الثاني58.65نورا سامي داود سلمان57
الثاني58.49احمد عبدالجلیل رؤوف فتاح58
الثاني58.32محمد خالص كریم علي59
الثاني58.27مهیمن عمران علي المندالوي60
االول58.16رفقه مصطفى بهجت هادي61
الثاني58.09زینب هالل أحمد مرعي62
الثاني57.94غسق سعد محمد جعفر63
الثاني57.93حسین احمد سعدي حسین64
الثاني57.92مصطفى نعمه حسن جاسم65
الثاني57.86نصیر عبد الرحمن نصر اهللا66
الثاني57.86مصطفى صادق عبدعلي67
الثاني57.85فادي سالم داود یوخنا68
الثاني57.83حسن منیب علي جاسم69
الثاني57.83سهیل نجم عبداهللا مظلوم70
الثاني57.82هبه سالم مطرود منصور71
الثاني57.81قیس طارق علي عامر72
االول57.72علي صالح علي عبدالغفور73
الثاني57.64قبس ثیل فاضل عبداهللا74
الثاني57.60احمد فائز عبداللطیف محمد75
الثاني57.58احمد مالك ناهي ابراهیم76
الثاني57.49بشار انطوان نجیب77
الثاني57.43سماء سعد عبدالواحد كاظم78
االول57.03تانیا فرید واهان كرابیت79
الثاني56.94مصطفى ثامر ماجد نجم80
الثاني56.84محمد حاتم خلف محمد81



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٠) ٢- الدور الثاني (٢٥٤٠) ٣- الدور التكمیلي (٤٤٨٢)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.83محمد قاسم محمود نصیف82
الثاني56.66ولید صابر حسین خضر83
الثاني56.36عماد حازم متي منصور84
الثاني56.34علي محمد علي جواد85
الثاني56.00سرمد نوئیل فرنسو جبو86
الثاني55.92سهم قیس عبدالجبار حلمي87
الثاني55.77ایهاب علي حسین مذري88
الثاني55.61عیسى فاضل رضا ناجي89
الثاني55.20ضرغام محمد خضیر عباس90
الثاني55.20بان عبد الرزاق طه رضا91
تكمیلي55.06جینا یوسف یونان كوركیس92
الثاني55.03عماد عصام خلیل سلیمان93
الثاني55.00سندریالطالل عبدالمسیح جورج94
االول54.98علي موسى محمد جواد95
الثاني54.89مروه موفق غازي علي96
الثاني54.89محمد بسام حلمي یوسف97
الثاني54.64نور محمد حسن وهاب98
الثاني54.54ورود علي عبدالوهاب علي99

الثاني54.52هبه خضیر علوان خضیر100
الثاني54.30صالح الدین سرمد صالح الدین101
الثاني53.38قحطان احمد حسین حمادي102


