








كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: نظم المعلومات والحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: (الثالثة عشر)سنة التخرج: ٢٠٠٣\٢٠٠٤

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١١٩٠) ٢- الدور الثاني (٢٢٧٠)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول80.15غسان یوسف جدعان الدلیمي1
االول76.36هبة ممتاز متي رحومي2
االول75.49علیاء فیصل مجید احمد3
االول73.50مریم نبیل نجیب بطرس4
االول72.43حیدر عادل أبراهیم خلیل5
االول70.83هیثم فاروق عبد المعین حمودي6
االول70.01رشا جبرائیل صفو شعیا7
االول67.41سالي فوزي فتح اهللا8
االول66.91عهود عماد عبد الساده ناصر9
االول66.86عمار سعد هادي هاني10
االول65.85عال حازم عبد السمیع علي11
االول65.59زینب أیاد سعید عبدالرزاق12
االول65.42فادي مازن جمیل هندي13
االول65.03لمى كمال مجید14
االول64.72علي عیسى امین مصطفى15
االول64.66لمیاء نجم هادي حسین16
االول64.52أحمد عمادالدین یحیى محمد17
االول63.69یاسر قیس فازع فهد18
االول63.45حنان سامي بطرس یوسف19
الثاني62.52عالء أكرم جاسم محمد20
االول62.27سوالین عودیشو خائي21
الثاني62.06محمد احمد شاكر محمود22
االول61.85عفراء نجم عبداهللا نعمان23
االول61.73رنا طالل خزعل عباس24
االول61.10هبة مالك محسن حسن25
االول60.97هدیل عبدالجلیل عبدالمجید26
االول60.89اروى علي محمد هوبي27
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االول60.73صبا أمجد عبدالرحیم أستیفان28
االول60.72فىءعماد أسماعیل شریف29
االول60.62آنوش كرابیت اوانیس آرتین30
االول60.56ودیان نبیل عبد الجبار31
االول60.46اراكس جوزیف یعقوب32
االول60.30میثاق طالب حمید حمادي33
االول60.04هال مهند داود عبود الجنابي34
االول59.91ندى عبدالوهاب عبدالرزاق محمد35
االول59.60أسامة غني جاسم حداد36
االول59.54محمود موفق محمود محمد37
الثاني59.43عبد اهللا علي محمود المشهداني38
الثاني59.40فیان علي حمة طاهر39
الثاني59.25لمیاء سمیر ذنون توفیق40
االول59.11جمال الدین سلمان ضایع41
الثاني58.88نورا فالح نوري حسین42
الثاني58.64أنمار صبحي فیاض أحمد43
الثاني58.60سامر سامي هاشم عمران44
الثاني58.39هدیل علي موسى خالطي45
الثاني58.37تغلب عوف عبد الرحمن سلیمان46
االول58.37أیناس منعم عبدالرحمن شكر47
الثاني58.33ئاسیا صباح أسماعیل توفیق48
االول58.31أسامة جمیل مجید عبداهللا49
الثاني58.14اركان عادل وهاب امان50
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االول57.67رنا عماد خلیل علي51
االول57.21عذراء خلف لفتة موسى52
الثاني57.20سوزان عماد لیون53
الثاني57.18زینب عدنان حسون عباس54
الثاني56.88یلدز فاروق نعمة الصابونجي55
الثاني56.82سیماء عالي عبد الستار حلمي56
االول56.81أیمان أسعد أبراهیم محمد57
الثاني56.81اوس محمد حسین محمد فاضل58
الثاني56.49زینة نصرت حمد احمد الربیعي59
الثاني56.46رنا عبدالرحمن محمد سلمان60
الثاني56.33فرح سعد جهاد عزیز61
االول56.29منار رشدي صبار الحدیثي62
الثاني56.07نور خالد عبد الوهاب قدوري63
الثاني56.03فاهي دیكران ملكون64
الثاني55.68رنا عباس حسن65
الثاني55.60وفاء محمد توفیق رزوقي66
الثاني55.37علي صباح نعمة كدران67
الثاني54.84اسراء سامي فخرالدین68
الثاني54.74شیماء جبار محمد69
الثاني53.67صبا عبد المحسن أوشال70


