














كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة البرمجياتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم الدورة: ( الدورة السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم األمر الجامعي:  ١- الدور االول (٢٠٥٢) ٢- الدور الثاني (٢٥٣٩) ٣- الدور التكمیلي (٤٥٩٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول85.11الن ایلیا یوسف ججو1
االول80.49داني سركیس دنخا عودیشو2
االول72.48لؤي كفاح سلمان علوان3
االول70.95احمد حسین احمد مهدي4
االول70.46سما فاروق خلیل ابراهیم5
االول69.84یوسف سعدون محمد دخیل6
االول69.25یحیى زكریا یحیى االعرجي7
االول68.64مروه هاني فخري ناجي8
الثاني68.44فرح عبدالقادر رحیم سلطان9

االول67.49هبة عامر نجیب عبدالرحیم10
االول67.08یوسف بطرس جمیل شمعون11
االول66.99فراس حسام ناصر یوسف12
االول66.91كاریز جمال محمد فتاح13
االول66.57هدى فاضل ایوب فتاح14
االول66.55سیف عامر فاضل ناجي15
االول66.27بسمة هاني ودیع بطرس16
االول64.69عبدالرحمن ریاض عبدالرحمن ابراهیم17
االول64.62عالء كریم حسین دهش18
االول63.84النة عبدالقادر عبدالرحمن احمد19
االول63.79یوسف ممتاز لویس فوزي20
االول63.59رؤى زهیر عبدالحسن علي21
االول63.27فادي عصمت فضیل نعوم22
االول63.25اریس نوبار جیرایر كرستجیان23
االول63.03انوار ادور یؤارش هرمز24
االول62.99لبنى حسن خزعل سلمان25
االول62.80نمیر امان ماجد حسین26
الثاني62.67هیثم عمانوئیل توفیق روفا27
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االول62.40سیف الدین بسام طالب محمد28
االول62.33محمد احمد عبدالوهاب محمد29
االول62.28حسین ساالر محمد رضا30
االول61.80محمد قاسم محمد صالح31
االول61.46عال عبدالجبار عبداالمیر حسین32
االول61.34روعة سمیر توفیق ابراهیم33
تكمیلي60.95هناء حمادي عیسى ناصر 34
االول60.65منتصر ابراهیم خلیل35
الثاني60.64دالیا باقر مهدي صادق36
االول60.61اسیل نزار توفیق مجید37
الثاني60.60عمار ثامر نعمان مولود38
االول60.58مروة حسن حدید خلف39
الثاني60.39مروه عبدالحسن عبود سعید40
الثاني60.22عمر شیركو مصطفى نعمةاهللا41
االول60.14هبة بسطام حسین مرهون42
االول60.06رسل سعد محمود مهدي43
االول59.96محمد صباح حسین حمود44
االول59.87محمد عبدالمنعم حسن مهدي45
االول59.65وسیم سوري درویش رسول46
االول59.55سیف محمد نایف عبدالعزیز47
االول59.39رغداء عادل بدر عبدالحسین48
الثاني59.11صادق عیسى مظهر احمد49
الثاني58.85میسم علي كریم شحین50
الثاني58.75هدى ملحان عمران موسى51
االول58.75بسمة طالل ابراهیم داود52
االول58.67علي سالم محمد احمد53
االول58.59عبداهللا احمد هاشم عباس54
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الثاني58.55وسیم سفیان عبدالحمید عبداهللا55
الثاني58.54عمر اوس علوان محمد56
الثاني58.48رؤى خالد احمد ابراهیم57
الثاني58.38امیر زید عمر خضر58
االول58.22محمد سعد حبیب جواد59
االول58.20اسراء مخلص یوسف انطون60
الثاني58.08مصطفى حمید جبر كاظم61
االول58.06سارة حسین ناجي محمد62
االول57.93ریمون نجم عبد یلدا63
الثاني57.66امجد علي حسین عبدالرضا64
الثاني57.65احمد صالح مهدي حسون65
الثاني57.59احمد اردال ضیاءالدین سعید66
الثاني57.58زاهر فاهم عبدالرحمن جاسم67
االول57.47فائز تحسین امین سفر68
الثاني57.38مثنى عبداهللا جاسم صالح69
الثاني57.26فاتن نوري جبار حسین70
الثاني57.23علي عادل عبداهللا امین71
االول57.05اسامة صباح نعمة فرج72
الثاني57.01مهند ناصر جبار مذكور73
االول57.00نور صالح رشید محارب74
الثاني56.94محمد عادل مصطفى محمد75
الثاني56.89سیماء جمال طعمة محمد76
االول56.85زینب موفق فاضل رشید77
الثاني56.79نور علي محسن الزبیدي78
الثاني56.78مصطفى احمد هادي علي79
الثاني56.52احمد هاشم محمد نوري80
االول56.47محمد حسین محمد جاسم81
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الثاني56.46عمر جعفر محمود كاظم82
الثاني56.31علیاء رعد عبداهللا عبدالحسن83
الثاني56.17زید عبدالرزاق عبدعلي84
الثاني56.16فرح مظفر سعید بهنام85
الثاني56.09مروه معن محمد عبدالصاحب86
االول56.03ریبوار عبد الوهاب میرزا87
الثاني55.85مجاهد معتصم فیصل نجم الدین88
الثاني55.76ثائر كاظم جاسم جودة89
الثاني55.72مصطفى فائق مصطفى عباس90
الثاني55.72هدى لطیف علي العودة91
الثاني55.63محمود خالد اسماعیل ابراهیم92
الثاني55.58عال باقر عبود راجي93
االول55.57منتصر خالد خلیل اسماعیل94
الثاني55.53میثم سلمان عزیز الجبوري95
تكمیلي55.07سارة انور عباس حسن 96
الثاني54.58بكر لیلمان رؤوف حمادة97
الثاني54.34اسماء یاسین طه عطا اهللا98
الثاني53.75عقیل سلمان عزیز عدوس99
الثاني53.73احمد ناصر فهد صالح100
االول53.30سیف الدین ثائر عبدالستار فائق101


