






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

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

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

رقم األمر الجامعي: الدور االول (٢٠٢١) الدور الثاني (٣٥١٨) الدور التكمیلي (٤٢٥٠)

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول89.9126محمد زھیر طھ علي1
االول87.5563حیدر سنان عبود جاسم2
االول83.4048یاسمین حسین عالء الدین3
االول79.9885احمد ماھر شاكر محمود4
االول79.8772احمد ھشام عبدالوھاب5
االول78.8830ایمن محمد حسن جعفر6
االول76.7478والء نوري محمد امین7
االول75.5635سمیر سالم محمدحسین شنان8
االول74.7361مھند عبداالمیر علي ھاشم9
االول74.3437ریام ابراھیم عفوت10
االول74.0545عال فالح مجمان لفتة11
االول73.8950قصي علي ھاشم حمودي12
االول73.7354زھراء جعفر علیوي13
االول73.2083فاطمة سعد عبدالوھاب14
االول72.7493یسر حسین عالءالدین15
االول72.3834مصطفى عبداللطیف محمد16
االول71.9381زینب صادق محمد17
االول70.9335زینب حاتم سھام اسماعیل18
االول70.8517ساره كمال رسول مھدي19
االول70.7485وسیم وسام مرقس عودیشو20
االول68.9650احمد اسماعیل ابراھیم شریف21
االول67.9275نور یوسف الیاس اسحق22
االول67.7819عبدهللا ممتاز محمد23
االول67.7450احمد عبدهللا حسین صالح24
االول67.4214محمود سعد فائق25



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: ھندسة اتصاالت الحاسوبالكلیة:
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول67.2494سما عبدالكریم حامد26
االول66.8342مصطفى ولید رضا خلیل27
االول66.8108احمد عزت عبدالمھدي28
االول66.7816احمد نبیل عباس محمد29
االول66.7417بان بھاء علوان30
االول66.7302علي سمیر ھادي صالح31
االول66.5816زیاد باسل فائق طھ32
االول66.2823مجد سالم داود نوري33
االول66.0259حیدر رعد حمید اسماعیل34
االول65.7333ھبھ جواد كاظم35
االول65.5304زید بشار عبد العزیز36
االول65.0198محمد اسامة محمد فائق37
االول64.9001محمد احمد محمد بسیم38
االول64.8608عمر شریف محمود شریف39
االول64.8449االء جمعة سلمان جمعة40
االول64.7116یوسف سامي مذخور جبار41
االول64.5122منصور زھیر منصور میخائیل42
االول64.2420علي زھیر عزیز مصطفى43
االول64.2350اسعد لؤي اسعد جمیل44
االول63.8815رویده ابراھیم مطر ضیدان45
االول63.7889عبدالقادر اثیر طھ46
االول63.7843االء جمیل خضیر كاظم47
االول63.7371شھالء لؤي داود یوسف48
االول63.5131لیث سعد محمد49
االول63.4179طھ نجیل كمال50
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول63.3906علیاء حسین سلمان حسین51
االول63.3589زید لیث حمید یعقوب52
االول63.2753شھد فیصل عبدالمنعم53
االول63.1701سیران كنعان یاور حسن54
االول62.8716زید طارق جمیل55
االول62.7804احمد حازم عزیز علي56
االول62.6673ھبھ صباح بادع مسیر57
االول62.6275حیدر عدي عبدالحسین58
االول62.6184ھدى صباح ساجت59
االول62.3631عال حسین مجید60
االول62.2321زید ماجد كاظم بدن61
االول61.9970مروان منھل عبد نیسان62
االول61.8269عمر سعد عبدالقادر63
االول61.7015تمارة مھند محمد صالح64
االول61.6995مصطفى حمزه نعمھ عبود65
االول61.4949نور صباح جواد محمد66
االول61.2294اوس سعد صالح فخري67
االول60.8865سامر حامد علوان حمد68
االول60.7133ابراھیم صالح مھدي صالح69
االول60.5034االء حاتم فاضل رشید70
االول60.1897رند مشكور حیدر مشكور71
االول59.8027مریم علي ناصر حسین72
االول59.5582ساره فائق حنا ایلیا73
االول59.4972مؤید عادل حسین جودة74
االول59.4650زھیر ریاض محمد حسن75
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االول59.4445سالي ناظم حسین علوان76
االول58.6017حیدر صباح صاحب ناجي77
االول58.4721شھد رمزي صالح78
االول58.0280تیسیر مؤید ابراھیم79
االول57.7597یاسر عصام محمد حسین80
االول57.6833ایناس عباس عبداالمیر81
االول57.5174أحمد عصام محمد عباس82
االول57.2384مروه قلم علي شالكة83
االول56.9905مروه كریم رحیمة84
االول56.9145ایة كمال عبداالمیر85
االول56.8585محمد موفق عبود نور86
االول56.7769عبدهللا عمر محمد87
االول56.3402عفاف عادل عبداالمیر88
االول55.2948علي حازم مصطفى89
الثاني63.1178علي حسین محسن علوان90
الثاني62.3191محمد صفاء سلمان عبادة91
الثاني61.8423مصطفى عبدالكریم داود92
الثاني61.1475امجد ثائر شریف خیون93
الثاني60.9368عادل اسماعیل ابراھیم خلیل94
الثاني60.8809زینب محمد مدحي جاسم95
الثاني60.2971زینة نوري كاظم96
الثاني60.2212علي قاسم ھاشم97
الثاني59.7088مصطفى ھاشم عبدهللا98
الثاني59.6565محمد كاظم شعیبث صبیح99
الثاني59.5777رابھ ر رزكار علي سوار100
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.3825ساره عبدالباقي رشید101
الثاني59.2744مصطفى مطشر كنعان محمد102
الثاني59.2018حوراء صادق جعفر محمد103
الثاني59.0681احمد عبدالحسین عبدالھادي104
الثاني59.0656مروه علي ناصر حسین105
الثاني58.6155احمد صفاء الدین احمد106
الثاني58.5104عمرو خالد ترف107
الثاني58.4410عمر غضنفر علي رفیق108
الثاني58.1372نورس یونس اسماعیل محمد109
الثاني58.0210احمد مھند غازي محمد110
الثاني57.9931علي جلیل علي111
الثاني57.9925اسو سامان روستم افراسیاب112
الثاني57.7649یحیى جالل محمد جلیل113
الثاني57.6063یاسر محمود شاكر محمود114
الثاني57.3122غدیر حیدر فالح محمد115
الثاني57.2340علي طالب داود طرھیم116
الثاني57.1715ھبة عبدالغفار عبدالجبار117
الثاني57.1509محمد ومیض محمد علي118
الثاني57.1452فیاض خالد عزیز119
الثاني57.1312یسر محمد ادھم عبدالغفور120
الثاني57.0150نشوان نعمت جمیل121
الثاني56.7153شھد امان ابراھیم منصور122
الثاني56.6460شبلي محمد ضاري جاسم123
الثاني56.6321علي عبدالھادي ھلیل124
الثاني56.4830محمد منذر محمد عباس125
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.3163یاسر علي غالب زبون126
الثاني56.1331مصطفى رزاق علیوي127
الثاني56.0507تمارة عبدالسالم محمد سلمان128
الثاني56.0073محمد اسماعیل احمد129
الثاني55.9840زھراء محمد حسین130
الثاني55.8524فرح محمد جواد علي131
الثاني55.5148بكر عبدالكریم عبدالوھاب132
الثاني55.4632طھ رعد سامي مجید133
الثاني55.4162ساره كاظم علي ناصر134
الثاني55.1804ناجي ثامر ناجي135
الثاني55.0763فلورا طھ خضیر حسن136
الثاني54.9169مثد عماد محمد137
الثاني54.4799امنة كامل حسن138


