






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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

: ( التاسعة عشر )سنة التخرج: ٢٠١٠/٢٠٠٩ اسم دورة التخرج

رقم األمر الجامعي: الدور االول (١٧٠٠) ٢- الدور الثاني (٢٥٥٥) ٣- الملحق (٢٩٢١)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول72.289سدیر ضیاء عبد االمیر حسن1
االول71.314صفا باسل محمد عبد المجید2
االول69.239مهند وسام جلیل اسكندر3
االول67.833بان نبیل حسن محمد رؤوف4
االول67.010رؤى عالء محمد سعید5
االول66.430مارتن شامل اكرم سعید6
االول65.986زید صائب صبري شوقي7
االول64.821رنا نوري كاظم محمود8
االول64.808زینب احمد عبد الكریم احمد9
االول64.564سمیر عبد الكریم فیصل10
االول64.535مریم طالل سعید عبو11
الثاني64.246عمر هاشم عبد اهللا12
االول63.956یشار عبدالخالق حسین رشید13
الثاني63.438حیدر معد عبد العالي حسین14
الثاني62.862منى صباح امین سلمان15
االول62.139عمر صبحي صدیق16
االول61.656مریم فؤاد أفرام جبوري17
الثاني61.016تیسیر مجید كواد خلف18
االول60.878محمد هادي عبد عیسى19
الثاني60.712نور صباح محسن جاسم20
االول60.571علي رعد عبد اهللا علي21
االول60.409محمد حسین اسود خشان22
االول60.169حنین نذیر عبد اهللا خلیل23
االول59.657علي جمال صالح عزیز24
االول59.501یاسر جاسم محمد حسین25
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الثاني59.490احمد عادل موحان مطلك26
االول59.315ناریمان عادل ابراهیم27
الثاني59.039مروه ریاض رحمن جلود28
الثاني58.702محمد زكي سعید رشید29
الثاني58.623فرح میعاد جوهر سلمان30
الثاني58.214زینب علوان منعم محمد31
الثاني57.847عباس علي عباس صالح32
االول57.768نور أیمن فرج نوري33
الثاني57.708اسراء ناصر مناتي فلیح34
االول57.665رافد عصام جعفر یحیى35
االول57.522نجوان احمد مهدي محمد36
الثاني57.328احمد كمال داود سبهان37
الثاني57.224عامر علي حسین مهدي38
الثاني57.223فادي رأفت فضیل فتح اهللا39
االول57.076منى حسن كاظم كریم40
الثاني56.955حریر احمد مهدي محمد41
الثاني56.921حسین طارق محمد حسین42
الثاني56.918عمر رعد عبد اهللا علي43
الثاني56.695احمد نجم عبد اهللا حسین44
الثاني56.304الحسن علي عباس علي التمیمي45
االول56.230مروج جاسم محمد علي46
االول55.948میس وصفي صالح فرج47
الثاني55.896ذو الفقار طالب خضیر48
الثاني55.760احمد سامي فرحان عمر49
الثاني55.685سنا غسان احمد ناصر50
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الثاني55.678احمد عادل عبدالجبار عبدالرزاق51
الثاني55.533حسین باسم حسین جبر52
الثاني55.515سیف علي حبیب كشمر53
الثاني55.478حیدر عامر عبدالصاحب باقر54
الثاني55.138علي ولید عبد الزهره55
الثاني55.035نبیل عدنان عبد العزیز56
الثاني54.825نور عبد االمیر اهلیل جدوع57
الثاني54.490رنا رعد عباس جاسم58
الثاني53.938شیماء عبد السالم علي حسین59
االول53.632احمد خیراهللا عبد القادر60
الثاني53.326أفین هشیار عبد الحكیم احمد61


