




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

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الحادیة والعشرون )سنة التخرج: ٢٠١١\٢٠١٢

رقم األمر الجامعي: الدور االول (٢٠١٨) الدور الثاني (٣٥١٩) 

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83.7180سبأ راكان سالم حمدون1
االول81.5107فادي فواز انور جبوري2
االول77.6083البتول احمد ھاشم محمد3
االول77.0828میس غسان عبداالمیر عبد الحسین4
االول75.8943سرى نوزت اسماعیل یوسف5
االول74.0642مھا فارس ودیع ایوب6
االول71.8739محمد فاضل مھدي عباس7
االول70.6939اسامة صالح عبد القادر حمدان8
االول70.0184ھیلدا یاقو اسحق برھو9
االول69.2778مینا فارس علي حسین10
االول69.2479غصون عبد هللا كاظم منصور11
االول69.1398منار صباح ھرمز مروكي12
االول68.3485ماھر نھاد فرج ججو13
االول67.8859یاسر ایاد عبد الرزاق عبد القادر14
االول67.5266ھدیل سعد عبد العالي حسین15
االول67.1238ھدیل ھیثم كاظم مھدي16
االول66.7198حسام یاس خضر غیدان17
االول66.5606بدور ماھر شاكر صادق18
االول66.1226لیث یحیى عباس حمودي19
االول65.1967محمد طارق عبد اللطیف حسون20
االول64.9393رامي حیدر جابر محمود21
االول64.5478ابراھیم غالب سلمان كشكول22
االول63.8581احمد صفاء شاكر محمد23
االول63.5820ساره احمد سلمان طعمھ24
االول62.1039تمارا نزار مجید متي25
االول62.1004دعاء صاحب صادق جعفر26
االول61.5326شاكر سمیر شاكر محمود27
االول61.4616رند عامر جرجیس عیسى28
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االول60.4277صبا صالح الدین مھدي صالح29
االول60.3167نادین ظافر داود سلیم30
االول58.6920شیرین ایاد عزیز مھدي31
االول58.4637مصطفى منذر نعمان مدحت32
االول58.3864زھراء جاسم محمدعلي باقر33
االول57.6470مصطفى علي صائب عبد المجید34
االول57.4656یاسمین ایاد عبد الكریم حیدر35
االول55.9718طیبة صالح حسین علوان36
االول55.0923ریم عصام قاسم محمد37
الثاني63.1599میس ابراھیم سلیم38
الثاني62.8590منار یوسف كوركیس39
الثاني60.6284علي یقظان ابراھیم40
الثاني59.5996احمد عباس علوان41
الثاني59.0129علي ضیاء ھادي فلیح42
الثاني58.9526زھراء جواد كاظم عباس43
الثاني58.2957علي قصي عبد الصمد44
الثاني58.1737فرح طالب عبد45
الثاني57.8910مرتضى علي جاسم46
الثاني57.7633لیث صباح جمیل47
الثاني57.3980مروان فوزي فتح هللا48
الثاني56.1723عالء حسین علي جواد49
الثاني56.1252حسام خلیل ابراھیم جواد50
الثاني56.0235مھى رحیم شایع51
الثاني55.7704عال عبدالحسین كاظم52
الثاني55.4617مصطفى مزھر ازویني53
الثاني55.2902سلوى فاروق خلف54
الثاني55.2488لبنى عصام عادل55
الثاني55.1855حسین حارث فؤاد جواد56
الثاني54.7859حسین اكرم امین57
الثاني54.5453اوس عبد الكریم جاسم58
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الثاني54.4679سمیره نعمھ راضي فریح59
الثاني54.4100ایھاب مؤید محمد60
الثاني54.4034علي حسین جمیل61
الثاني54.2099سلوان سلمان حمدي محمود62
الثاني54.0573عالء ماجد فرحان63
الثاني54.0489زید ھیثم محمد حسین64
الثاني53.6841سمیر فوزي خیري65
الثاني53.6177احمد جاسم محمد66
الثاني53.2342احمد محمد شبرم67
الثاني53.1192سامر انور اسماعیل ابراھیم68
الثاني53.0673محمد مازن حسام مھدي69
الثاني52.9459حسام اثیر سلمان توفیق70
الثاني52.6860شھد محمد نعمة71
الثاني52.1264ضیاء غازي نعیم غظیب72


