






كلية المنصور الجامعة.الجامعة: ھندسة اتصاالت الحاسوبالكلیة: القسم:

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( التاسعة عشر )سنة التخرج: ٢٠١١-٢٠١٠

رقم األمر الجامعي: الدور االول (٢١٢٤) الدور الثاني (٣٢١٣) الدور التكمیلي (٤٢٨٤)

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول87.7170جوني كلیانا یوسف1
االول81.4300عائشة فائز حمید2
االول77.7058بالل عبدالرسول حسن3
االول75.8446محمد بشار ھشام4
االول74.8348علي صالح محمد رضا5
االول73.3156حسن علي بشار صادق6
االول73.3146سارة سعد رمزي7
االول73.0692مصطفى محمد سعید8
االول72.7691محمد عقیل داود9
االول72.3506محمد صباح ذاكر10
االول71.4466بسمة احمد عبدالوھاب11
االول71.2391رانیھ نجم عبدابراھیم12
االول69.2911رند رائد صموئیل13
االول68.7589غسان محمود محمد14
االول68.6118حسین علي ھاشم15
االول67.6789الفة عبداالمیر عبد16
االول67.5808حسین عمر موفق17
الثاني67.5189علي محمد علي حسون18
االول66.5801ھیثم ظافر عبدهللا19
الثاني66.3989مصطفى عبدالرحمن خالد20
االول66.1817نور محمد ھادي21
االول66.0079ریا نبیل عبودي22
االول65.2924سعد سامي حمادي23
الثاني65.1400علي فالح علي24
االول65.1014محمد علي عبد هللا25
االول64.8755سنا علي محمد26
االول64.8110عبدهللا سعد عطشان27
االول64.6980علي ناظم نعیمة28
االول64.6059علي عامر جاسم29
االول64.5605شریھان احمد كریم30
الثاني64.3097علي عبدالكریم صادق31
االول63.9979مخلد صالح زكي32
االول63.9960محمد فؤاد اسماعیل33
االول63.4981سیف محمد جلیل34
الثاني63.3983محمد كریم حمد35
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االول63.2482حیدر قصي عبدالحسین36
االول63.2398اسامة عالءالدین علي37
االول63.1467ابراھیم امجد عبدالخالق38
االول63.0262علي سعدي خضیر39
االول62.9478صقر سعد عبدهللا40
الثاني62.9367ھبھ ایاد سعید41
الثاني62.6532علي یحیى عیسى42
االول62.6423ربى جنان رؤوف43
االول62.6323حسام غسان رشید44
االول62.6222علي حسین فاضل45
الثاني62.2710احمد لؤي غائب46
الثاني62.2244جعفر جاسم عیدي47
االول62.2212ھدى عبدالخضر حسن48
االول62.1275براق علي رحیمة49
االول61.9353ھمام محمد شھاب50
الثاني61.7402بان عمار مھدي51
الثاني61.6846المحب محمد عبدالمجید52
الثاني61.6257وسن حسن خالد مھدي53
االول61.6154حنین نصر نصیف جاسم54
الثاني61.5442یوسف صبري ابراھیم55
االول61.2428ھبة ولید فرج56
الثاني61.2366شیالن صالح عبدالجلیل57
االول61.0974مصطفى مازن صادق58
التكمیلي60.9080اكثم اثیر علي حسن59
الثاني60.7893عالءالدین حمودي مطلك60
االول60.7146عمار كریم فاضل موسى61
الثاني60.5567طیف محمد ھادي عبود62
الثاني60.3679مروه ضیاء جعفر علوان63
الثاني60.3567علي رعد عبداللطیف64
الثاني60.2405اقدس حكمت صافي65
الثاني60.2221مصطفى جواد كاظم66
االول60.1719علي حسین علوان67
االول60.1448زیدون جاسم محمد68
االول60.1156نواف محمد عبداالمیر كاظم69
الثاني60.0944مریم سعد یعقوب70
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االول59.9628اماني خلیل ابراھیم71
االول59.9518ربیع مضر مصطفى72
الثاني59.9370مصطفى ایاد محمد73
الثاني59.8998سامر انور بطرس74
االول59.8724وائل وعد ثاوزن75
االول59.7593ابراھیم خلیل جمیل76
الثاني59.7057داني عبد االمیر محمد علي77
الثاني59.6940ورود نایف عبدالعزیز78
الثاني59.6930علي ابراھیم جواد79
االول59.6781حیدر ضیاء مرھون حمیدي80
االول59.6183احمد عقیل خضیر81
االول59.5203عبدهللا زیاد خلف82
الثاني59.3503محمد صادق محمد83
الثاني59.2647مصطفى عقیل رسول84
االول59.2070غصون رافع صالح85
االول59.1297مصطفى قحطان سمین علي86
الثاني59.0000عمار عدنان احمد87
الثاني58.9861احمد مجید ھاشم88
الثاني58.9470مصطفى خالد نجم89
الثاني58.9343سامر علي حسین90
االول58.9138كنان سنان صالح الدین91
الثاني58.9005محمد زھیر تقي92
التكمیلي58.7901حسین علي یعقوب93
االول58.6700ابراھیم عالء قاسم94
الثاني58.6060أمجد عامر فاھم جواد95
االول58.5726نوره صباح قاسم96
االول58.5563سرمد صباح غالم97
الثاني58.3978حسین سعد عیسى98
االول58.3189اكرم فارس مھدي99

الثاني58.2983رغدة حاتم سعید100
االول58.1546نور سھام محمود101
الثاني58.1060علي حلیم محمد فارس102
االول58.0933علي ضیاء كریم103
الثاني58.0799جالل عبدالستار عبدالجبار104
الثاني57.9378رنا كاظم مفتن105
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التكمیلي57.9220علي عبدهللا بدر106
الثاني57.8969دعاء نور الدین شوقي107
الثاني57.8914اوس حمید مجید108
الثاني57.8673مصطفى صباح صالح109
الثاني57.8338احمد نصر نافع110
الثاني57.7913احمد رعد معیوف111
الثاني57.7584برد صالح یحیى112
الثاني57.7451علي عزیز ناصر113
الثاني57.6407مصطفى كامل عوض114
االول57.6020منیر احمد منیر115
الثاني57.5997وسام حسن ریسان116
الثاني57.4560عمرو عماد حسن117
االول57.4012علي نجم عبد شخیتر118
الثاني57.3792غسق عوف عبدالرحمن119
الثاني57.3031دعاء عبدالرضا سعد120
الثاني57.2904علي فائز مجید عباس121
الثاني57.2288علي عامر عبداالمیر122
الثاني57.1218فرح احمد مرھون123
الثاني57.0927سالم عادل بدر عبد الحسین124
االول57.0523وسن ھادي عناد125
الثاني56.8490سالي رعد بطرس126
الثاني56.8474احمد رضا علي طھ127
الثاني56.8201ریان رامز نوئیل128
الثاني56.8047انفال یونس ذنون129
الثاني56.7533ھنادي قاسم محمد130
الثاني56.6570حسین علي ابو طالب131
التكمیلي56.5608دعاء شریف عبدالحسین جسام132
الثاني56.5585احمد عبدالجبار حسین133
االول56.5578جعفر محمد سلمان134
الثاني56.5511احمد جعفر علي حسین135
الثاني56.4856عمر عبدالجبار عبدالستار136
الثاني56.4778زید سعد زكي137
الثاني56.4694یحیى عبد هللا ناجي138
الثاني56.4089وسیم مظفر محمد نسیم139
االول56.3650میالد باھر سعید140
الثاني56.2350نور قصي قاسم141
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الثاني56.1224علي حمید مجید142
الثاني56.1204سعد ناھض سعید143
الثاني56.0740دعاء محمد عزیز عاجل144
الثاني56.0585احمد ابراھیم محمد145
الثاني55.9007زید رعد رفیق146
الثاني55.6855علي حسین مھدي حسین147
االول55.6707نور خالد عبد الغفار148
الثاني55.6632سالم غسان عبد االحد سرسم149
الثاني55.5703مصطفى عادل محي150
الثاني55.5389علي سلطان عبد محمد151
االول55.5246مصطفى قیس احمد152
الثاني55.4829محمد عدنان باقر153
الثاني55.4668سیف سافیریو الفیرو154
الثاني55.3113احمد عبدالكریم رزوقي حمد155
االول55.2168حسن مھدي صالح عبدالرحمن156
الثاني55.2137قطرالندى ھادي حمود157
الثاني55.0493امیر محمد اصغر158
الثاني55.0295فاطمة كریم ذیاب159
الثاني55.0099لینا ساھم محمد جعفر160
الثاني54.9051یزن ظافر داؤد سلیم161
الثاني54.3644سھى كریم عطا هللا162
التكمیلي54.1895طالب محمد خالد163
التكمیلي53.6111محمد زھیر محمود164
الثاني53.4163ایسر كریم منصور165
الثاني53.3437سرى جمال ھاشم166


