






كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثانیة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٢\٢٠٠٣

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٩٠٨) ٢- الدور الثاني (٣٩٥٠)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول88.51بسام عادل صبري نعمان1
االول80.99مریم عاهل عزیز2
االول80.67نور هاشم سلیم نعوم3
االول80.63معاذ صبحي محمد كظم4
االول78.39فرح فرید فاضل عطو5
االول77.49عبیر عبد الستار یونس محمد6
االول75.22كامیران ابراهیم عبد الرحمن7
االول74.41ریم رعد جبرائیل ایوب8
االول73.84االء موفق عبد اللطیف9
االول73.37وجیهة حسین ناصر الجنابي10
االول72.21حیدر علي حسین علي السعدي11
االول71.09كارولین یونان برجم12
االول70.25رنا عیدان معیبد عبد اهللا13
االول70.08ریا فائق محمد عبید14
االول70.05نوفل عبد االمیر حمید15
االول69.63عمر حسین یونس16
االول69.27نادیة حمدي دخیل االسدي17
االول68.67سیف عبد الرزاق جوادمهدي18
االول68.66ابتسام عزیز علي عناد الربیعي19
االول68.63اسماء توفیق محمد صالح20
االول68.52افق عبد الرهیب حسین محمود21
االول68.37سمر علي محمد حمید السالمي22
االول67.94سالم كریم خضیر الحسیني23
االول67.77نور نعمان هادي موسى العكیلي24
االول67.44لینا باسل عزیز25
االول67.33منار ماجد متي سلیمان26
االول67.28لمى فاروق احمد زكي27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول67.15ایهاب حمید حسن مرهج28
االول66.77محمد عدنان هاشم یاسین29
االول66.66ریم تیسیر محمد جروان30
االول66.63فرح برهان سنحاریب الیاس31
االول65.97دالیا صالح مهدي الطعان32
االول65.84حیدر صباح عبد الجبار بالل33
االول65.41ایاد صبري عباس الفتالوي34
االول65.06نور الدین سمیر صادق35
االول64.55سیف نبیل خضوري المختار36
االول64.55مهیمن محمد جلیل جواد37
االول64.34اسماء زهیر مصطفى موسى38
الثاني64.26سوزان عبد الجبار سعید39
االول64.16یاسر مهدي صالح مهدي البلداوي40
االول64.11سنا احمد كاظم41
االول64.03حسنین محمد جوادحسین42
االول64.01دنیا حسین عبد اهللا43
االول63.81مصطفى محمد تقي حمد44
االول63.55انیتا زیا دادیشـو45
االول63.54بسام كاظم شعیبث46
االول63.51بان عدنان داود سلمان الغالي47
االول63.20هالة عبد الرضا ابراهیم48
االول63.19هیلین صبري نایف ایوب49
االول63.12نهرین سامي متي ال ساعور50
االول62.83عذراء سامي عبد الكریم51
االول62.72دالیا جنان ابراهیم52
االول62.66حیدر مؤید كاظم53
االول62.63محمد جواد جعفر محمد حسین54
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول62.28حنان علي جاسم المعمار55
االول62.22لیث عبد الرحمن سعید سلمان56
االول62.02رعد اسماعیل سعید57
االول61.91ففیان متي منصور58
االول61.66عبیر عبد الخالق هاشم59
االول61.66زینة قصي محمد عبد اهللا60
االول61.65سالم فاروق صالح علي61
الثاني61.43عامر عصام عارف الحافظ62
االول61.37محمد سعد الدین محمد عبدالمجید63
االول61.17حلى محمد حسین محمد جواد64
الثاني60.93فاطمة احمد عبد الكریم احمد65
االول60.67لونا صباح موسى اسحق66
االول60.28عمار محمد راضي خضیر67
االول60.25نور سیف الدین صالح الدین68
االول59.81علي علي ناجي علي69
الثاني59.74زینة طارق ناصر الجبوري70
االول59.70فرات نمیر سعید كیسو71
االول59.68شیماء ثامر جبوري العكیلي72
االول59.65سامر صالح نجم عبود الحمداني73
االول59.57عامر محمد محمد زكري الدبوني74
الثاني59.53سیف مكلف نجم75
االول59.52محمد عبد العزیز عبد الرزاق76
االول59.44شیماء قاسم نوري الجواري77
الثاني59.29زیاد طارق كریم78
االول59.19محمد لطیف قدوري مهدي79
االول59.12ومیض ثامر سبع80
الثاني59.08هشام عبد الكریم محمد علي81
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول59.02رشا عزیز محمد علوان82
االول59.01نور صالح محمد عبد الرزاق83
االول58.99عمر سمیر فاضل تركي84
االول58.98شیماء سامي ابراهیم85
الثاني58.93علي عبد الرحمن داود العجیلي86
االول58.89شادن جواد فرحان العبد87
االول58.81الرا محمود احمد عثمان88
الثاني58.78نسرین فلیح حسن البزاز89
االول58.71امنة رائد داود90
الثاني58.58قحطان حمید عبید الغانمي91
الثاني58.47سلوان جمیل كوریا یوسف92
االول58.36دالیا رغد یوسف93
االول58.04سحر ابراهیم محمد صالح94
االول57.72وسن ولید فرج95
الثاني57.70نور منیر احمد القطان96
االول57.68حسن فالح حسن احمد97
االول57.57همسة غازي ناجي علي98
الثاني57.48احمد حامد كاظم99
الثاني57.44محمد علي حمید علي100
االول57.40طارق زیاد ادیب101
االول57.37سوسن كاصد شافي المالكي102
الثاني57.33سالم یاسین عبد المجید103
الثاني57.28طیف فوزي عبد الرزاق العبیدي104
االول57.26حنین مالك محسن105
االول57.10رنا نعمان ویسي106
الثاني57.09مثنى داود سلمان حوشي107
الثاني56.90هاشم مهدي كاظم النقیب108
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول56.89همسة فؤاد محمد رضا الجواهري109
االول56.83اسراء ریسان ساجر الفیاض110
االول56.82سحر ولید عبد الملك حسین111
االول56.78عبد الغني علي عبد الغني محمد112
االول56.75شیماء رمزي وفیق زینل113
االول56.74حیدر كریم عبد اهللا114
الثاني56.52محمد نعمان محمد نعمان115
الثاني56.41هدیل عادل جواد الحسیني116
االول56.37لیث صباح عبد الكریم117
االول56.16مرتضى خالد حسن علي118
االول55.98علیاء فاضل عباس جواد119
االول55.54عمر فرید واجد120
الثاني55.29منار حمید حسن حمزة121
الثاني55.25سیف سعد محمد نوري122
الثاني55.13زینة قحطان عباس123
الثاني55.00مصطفى كامل محمد الماشطة124
الثاني54.98سراو محمود طاهر سلیمان125
الثاني54.94محمد ایاد محمد صبري احمد126
الثاني54.87رحاب زكي سبتي127
االول54.82ندى هشام مظهر لطفي الرفعة128
االول54.54حسن عباس عبد الرزاق عباس129
الثاني54.52قائد ثامر مكبس130
الثاني54.51ثامر محسن مهدي جواد131
الثاني54.29محمد قاسم مجید محمد132


