




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

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( العشرون )سنة التخرج: ٢٠١٠-٢٠١١

رقم األمر الجامعي: الدور االول (٢١٢٧) الدور الثاني (٣٢١٥)

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول72.0203فاطمة حمھ كریم شریف1
االول71.5044فادي سلیمان داود2
االول69.8459دینا وسام جلیل3
االول69.8368حیدر محمد ھادي4
االول69.7997خلدون لطیف حمید5
االول69.2150ماسیس ناصر یعقوب6
االول69.1179نور صالح سعید7
االول68.2298سمارة موفق سعید8
االول68.2071سارة ولید عباس9

االول67.5265علي جمیل صائب10
االول66.1109علي ثامر قدوري11
االول66.0550اسامة عبد علي ابراھیم12
االول65.9379مریم انترانیك لیون13
االول65.9344امواج ثامر نایف14
االول65.5052فادي ولید سعید15
االول65.4888دعاء ضیاء عبد الكریم16
االول65.3850محمد ماجد شاكر17
االول65.1717مریم میناس كیغام18
االول65.1543نجوان اكرم مانوئیل19
االول64.7690حازم كریم ھادي20
االول64.5923محمد شاتي غضبان21
االول63.9702عبد الرزاق سعد عبد الرزاق22
االول63.7837علي عبدالرضا ھادي23
االول63.6696مصطفى علي حسین علوان24
االول63.4330ابراھیم سمیر كاظم25
االول63.0502دینا ماجد سلیم دعموث26
االول62.8410احمد داود سلمان27
االول62.4410علي ایاد عریبي28
االول62.3957رشا زیاد طارق29
االول61.3010حسن زھیر جاھد30
االول60.9256سامر ایاد كاظم31
االول60.7077حیدر سعد عیسى32
االول60.4033حسین علي مسعد33
الثاني60.2196عبدهللا احمد محمد34
االول60.0710محمد نھاد اكرم35
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االول60.0486حیدر عبد الرزاق عبدالزھرة36
االول59.4013اساور علي ھادي37
االول59.3730محمد كامل صادق باقر38
االول59.3312زیاد طارق عبید39
االول59.0541اسماء موحان جبر40
االول58.8741محمود محمد فرید41
االول58.8536ھبھ عالء صادق42
االول58.5165االء مقدام طھ43
الثاني58.4088عمر ایاد عبدالمجید44
االول58.3509میسرة منقذ ناصر45
الثاني58.2665عمر احمد كریم حمود46
االول58.2093زینب علي حسین47
االول58.1527دیمة نجم عبد شخیتر48
االول58.0942ومیض وسام ودیع49
االول58.0236شھد غازي خلف50
الثاني57.9308نور مصطفى حافظ51
الثاني57.7434سامح سمیر عدلي52
االول57.7358شیماء مكي مجید53
االول57.6378احمد سفیان نجم عبد هللا54
االول57.5721ساره راغب رضا جمعھ55
الثاني57.5111محمد ناطق مدلول جھلول56
الثاني57.4703محمد نبراس ابراھیم57
الثاني57.4536لیث صاحب رضا58
االول57.4159لیث سامي ناجي عبدالرضا59
االول57.3994انس محمود جابر60
الثاني56.9766ھالة عبدالسالم وھیب61
الثاني56.9618فادیة حافظ محمد62
الثاني56.8781ھالة سالم حنون63
االول56.6555مصطفى كریم شلش64
الثاني56.6483رواء خضیر عباس65
االول56.5673بشار قیصر محمود صالح66
االول56.4375بنان علي محمود67
االول56.4153مھا محمود شاكر جعفر68
االول56.3300مجد سامي یعقوب69
الثاني56.1850ھمام صادق محمد70
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الثاني56.0906علي شاني جبر71
الثاني56.0807حیدر صالح عبدالرسول72
االول56.0739سرمد حكمت خضیر علیوي73
الثاني55.9874شھد احمد ابراھیم احمد74
االول55.9470دینا محمود رشید75
الثاني55.9105حیدر حسین علیان76
االول55.8064اسراء رعد سلمان77
االول55.4973صفاء ناجي محمد عبد78
االول55.3943حسام خیري یعقوب79
االول55.0578نور سعد طالب80
االول55.0249ھدیل باسم مھدي صالح81
الثاني54.9604موسى مكرم موسى فرج82
الثاني54.8925رانیھ احمد ابراھیم83
الثاني54.7567علي عقیل رشید صادق84
الثاني54.7300محمد فالح علي محسن85
الثاني54.7262محمد ایاد سعید الصادق86
الثاني54.7037ابتھال عبدالحمید نجم87
االول54.6234موسى كاظم یوسف محمد88
الثاني54.1745عمار صالح مھدي عبدالرزاق89
الثاني53.7709رنا بشیر سعید محسن90
الثاني53.3107یاسر حامد مطشر91


