






كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسبات ونظم المعلوماتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩

رقم األمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٤١) ٢- الدور الثاني (٢٧٤٥) ٣- الدور التكمیلي (٤٠٣٨)

المعدلاسم الطالب الثالثيت
االول80.06قتیبة ممتاز داود سلمان1
االول78.60زینب عباس فاضل2
االول73.69نورس باسل شاكر ناجي3
االول66.95ازین صالح سعید هاشم4
االول66.70حسن عیسى رحیم موسى5
الثاني66.09یاسر عباس فاضل احمد6
االول65.44زینب فاخر زویر7
االول64.99رنا ریاض عبدالخالق محمد8
الثاني62.45زهراء تركي عبد السادة9

االول62.25حسام اركان جمیل هرمز10
الثاني62.12حمزه فالح حمودي حسن11
االول61.77مینا عبد االله محمود طه12
االول61.61رشا صلیوة شاكر هرمز13
االول61.32لیث رعد عزیز مرقس14
االول60.53آن ندیم لویس عبداهللا15
الثاني60.52فرح رضا خضیر یعقوب16
الثاني60.45فارس رعد ودیع عبدالرحیم17
الثاني60.38فراس عبد السالم ودیع18
الثاني60.30مخلص یونس كوركیس شابو19
االول60.24علي عباس فاضل رشید20
الثاني60.22انفال ثائر حسین21
الثاني60.06علي عماد عبید جاسم22
االول59.93علي سعد عبد العالي حسین23
الثاني59.89احمد رشید حمید حسن24
التكمیلي59.86زید حاتم عبد رشید25

الدور الذي تخرج منه



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسبات ونظم المعلوماتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩

رقم األمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٤١) ٢- الدور الثاني (٢٧٤٥) ٣- الدور التكمیلي (٤٠٣٨)

المعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.63مهند سمیر داود حسون26
االول59.42احمد مجید سعدون27
التكمیلي59.36مصطفى عماد عبود عبداهللا28
الثاني58.86رشا حسین منادي علي29
الثاني58.57سارة خلیل ابراهیم حمود30
الثاني58.46علي ادیب كامل محمد31
الثاني58.08سارة محمد علي عبدالرحمن32
الثاني57.90حسین علي سید حسین33
الثاني57.56حسین علي صادق عبدالهادي34
االول57.50اسراء عبد اللطیف فاضل35
الثاني57.37محمد خالد كامل ردیف36
االول57.34ولید خالد احمد نیازي37
الثاني57.31احمد علي حسین فالح38
الثاني57.25نور الهدى سمیر محمود39
االول57.21محمود یحیى عبد الستار40
الثاني57.11محمد جمیل محمد سلمان41
الثاني57.00حسین عیسى عباس حسین42
الثاني56.98علي انعم خلیل ابراهیم43
الثاني56.87علي خالص كریم علي44
الثاني56.81احمد عادل محمد احمد45
الثاني56.71امین اسحق خزقئیل46
الثاني56.71رواء جاسم محمود مهدي47
االول56.68زید عباس فاضل أحمد48
االول56.45رشا خالد ابراهیم49
الثاني56.45سهیر صادق وفري رستم50

الدور الذي تخرج منه



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسبات ونظم المعلوماتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٨\٢٠٠٩

رقم األمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٤١) ٢- الدور الثاني (٢٧٤٥) ٣- الدور التكمیلي (٤٠٣٨)

المعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.22ود عبدالسالم جواد عیسى51
التكمیلي56.03علي جواد كاظم52
التكمیلي55.97نور هاني یاسر راضي53
التكمیلي55.86علي صباح نوري حسن54
الثاني55.81علي عدنان خلف سلمان55
االول55.22عبداهللا صائب صبري سعید56
الثاني54.46لینا كریم جاسم محمد57
الثاني54.11لیث خلیل ابراهیم جبر58
التكمیلي54.03مصطفى كمال محمد عزیز59
الثاني53.94علي عباس محمد رشید60
الثاني53.89محمد برهان محمد عداي61
الثاني53.39رشا نعمة مهدي سكر62
الثاني53.34زینة شعبان ابو زید63

الدور الذي تخرج منه


