




هـنـدسـة تـقـنـيـات الـحـاسـوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

.(2015\10\28 في 3999)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2554)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول91.6442عبدالنور صالح خزعل مصطفى1

االول78.5627اسامة عادل صاحب كاظم2

االول78.1853احمد محمدحسن عبدالرضا ناصر3

االول76.6180عامر عماد عبدالمجيد هاشم4

االول75.7200سيف عامر جاسم مجيد5

االول75.2442شهالن صبيح خلف فرحان6

االول74.3706روال فؤاد حسين علي7

االول74.2640فيصل غازي طالب عبدالكريم8

االول73.8191اسامة انور عبدالصاحب داخل9

االول73.2129سامر موسى  فاضل حسون10

االول72.3755مصطفى صالح كريم عكله11

االول72.1877سيف الدين عالء سلمان  عبدهللا12

االول72.0732حسام هادي حسين فريح13

االول71.3814ميثم عبد فاضل سعد14

االول70.4320عمار محمد علي جمال15

االول70.4180سيماء رائد قاسم محمد16

االول69.8931مروة محمد صالح الدين يحيى17

االول69.7912فيافي نوفل حميد ناصر18

االول69.7414اوس داود عطا محمد19

االول69.6005هيا فيصل فالح مهودر20

االول69.4232طيبه احمد عجيل داخل21

االول69.1245هدى جبار كاطع نعمه22

االول67.7487علي عبود منصور صحين23

االول67.4023عمار جمال علي خلف24

االول67.2476سداد ليث نعمه موسى25
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االول67.1384كامل عامر كامل علي26

االول66.5725محمد خالد سلمان حسن27

االول66.5385بالل حبيب باشا حبيب28

االول66.3861علي محمد حسين عباس29

االول66.1690عمار محمد حاتم حسين30

االول66.0698زياد احمد شهاب احمد31

االول65.5688هال حسين حاتم يحيى32

االول65.5353ايات مكي بدر حسين33

االول65.2189امير عوده جميعي حسن34

االول65.1841حنين ثائر عبد محمد35

االول65.1447سيف وليد فوزي عبداللطيف36

االول65.0558محمود احمد حسن احمد37

االول65.0334كرار ابراهيم عبداالمير عباس38

االول64.8070حسين علي جعفر كمون39

االول64.6803علي عظيم حسين موسى40

االول64.6599مصطفى رائد محمد عبدالصاحب41

االول64.5096زهراء حيدر حسني محمدصالح42

االول64.4703مصطفى سامر محسن هادي43

االول64.1497سيف حيدر محمد عبدالحميد44

االول64.0095زينب شهاب احمد محمد45

االول63.6000حامد احمد بند فرحان46

االول63.2518قاسم رحيم قاسم جري47

االول63.0850ساره عالء عبدالحسين عبدالرزاق48

االول63.0706آية موفق محمدسعيد حسين49

االول62.8518سرمد داود سالم محمد50
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االول62.7101حوراء احمد بند فرحان51

االول62.2874كيالن عبدالقادر مرهون أكسارة52

االول62.0693مصطفى سعدي علي جدعان53

االول61.9810عبدالرحمن خليل عبدالواحد خليل54

االول61.8842حيدر عصام محمدجواد ذياب55

االول61.8577شيرين ناصر محمد مرزه56

االول61.7212ياسر صبحي عبدالساده ضيدان57

االول61.6545محمد عبدالكريم نعيم صالح58

االول61.4043مصطفى ثامر مهدي هالل59

االول61.0937حيدر عبدالغني محمود نديم60

االول60.8638احمد سالم احمد حسين61

االول60.7878محمد سعد عبدالكريم احمد62

االول60.7176امير علي مهدي صالح63

االول60.6898ساره سمير عزيز انطوان64

االول60.1998سيف معن فائق مجيد65

االول60.1911خالد زكي يحيى مهدي66

االول60.1326مأرب عماد الياس رفو67

االول59.9006اسماعيل محمد اسماعيل حسن68

االول59.6712محمد رياض باقر محمد69

االول59.4880عبدهللا حسين خليل عيدي70

االول59.3785ايمن محمد لطيف عبدالرضا71

االول59.1752رسل مدحت غانم عباس72

االول59.0887اسامه حسام سامي عزيز73

االول58.6804محمد قاسم عواد حمد74

االول58.5486شهد نبيل جودت حسين75
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االول58.4970منى مغير حمد حسن76

االول58.3790غفار خليل حسين عبدالحسين77

االول58.2820داليا مظلوم جاسم مهدي78

االول58.1785سالي حسين علي حسين79

االول58.0740صالح صبحي مراد كاظم80

االول57.6669بهاءالدين عبدالجبار عبدالعباس علي81

االول57.5710مروه جاسم حسين علي82

االول57.4123محمد عبدالكاظم حميدي حلو83

االول57.3361ضرغام عالءالدين عبدالحسن حمودي84

االول57.2074علي جعفر احمد حسين85

االول56.7553محمد رعد حميد سعيد86

االول56.7398ليث حسين عبدعلي مهدي87

االول56.7295وريث عبدالكريم شنان محمد88

االول56.7226محمد وضاح احمد مكي89

االول56.5005سارة فالح هادي خماط90

االول56.3325عبدالمهيمن اهيب شوقي علي91

االول55.9702مريم علي سعيد ياسين92

االول55.5779شهد امجد حميد راضي93

االول55.5371احمد عبدالرزاق علوان طارش94

االول54.9925سالم عزيز حسين عبدعلي95

االول54.8271آمنة خليل ابراهيم محمد96

الثاني59.3627مهند رافد قاسم وهيب97

الثاني59.1192الحسين علي حميد عبدالمجيد98

الثاني58.3059ابراهيم سعد محمدعدنان علي رضا99

الثاني57.3840مصطفى ناصر عبدالرزاق سالم100
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الثاني57.3597مصطفى صالح عبدالرضا سلطان101

الثاني57.3264ايه سعد سالم عمر102

الثاني57.2222أريج صباح اسماعيل ابراهيم103

الثاني56.8104زينب توفيق نجم مصلح104

الثاني56.3351حسن ثائر بدر يوسف105

الثاني56.2388حسام الدين عادل عباس شمل106

الثاني56.1034زهير اركان زهير عبدالرضا107

الثاني56.0655مصطفى صالح عبدهللا محمد108

الثاني56.0425كرار نعمه راضي فريح109

الثاني55.8586شهد جعفر راضي جدوع110

الثاني55.8586عمر محمد صباح علي111

الثاني55.6014مصطفى حازم كاظم عبدهللا112

الثاني55.5773فرح فالح زامل نعمة113

الثاني55.5242عمار باسل جعفر عبود114

الثاني55.4241أليل منذر حلو لفته115

الثاني55.1972ليليان انور سعيد يسي116

الثاني55.0309نورس سعد عبدالجبار عبدالرزاق117

الثاني54.8589مرحى سعد عباس حمزة118

الثاني54.6483مهند جمال محمد حسن119

الثاني54.6404احمد محمد قاسم توفيق120

الثاني54.4714اسامة عائد محمد شهاب121

الثاني53.6986الحسين طالل هاشم شريف122

الثاني53.4180طيبه سعدي صادق احمد123

الثاني53.2192خطاب خالد فالح حميد124

الثاني52.5313دانيه سالم محمدعلي محمد125


