








كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: علم الحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثالثة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٣\٢٠٠٤

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١١٨٨) ٢- الدور الثاني (٢٢٦٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول87.77هبة باسم علوان حسین1
االول80.94منسي عوني منسي یوسف2
االول78.53فرح فارس بشیر عبداالحد3
االول77.90ندى صباح یوسف4
االول74.45تمارة طارق عبد اهللا جواد5
االول73.41براء هاشم جواد6
االول73.14اثیر سمیر یوسف7
االول72.94بتول محمد حسین عبد الكریم8
االول71.84اسراء كریم محمد عبد9

االول71.58اسیل نصرت عبد اهللا الطائي10
االول71.16سمارة علي محمود ناجي11
االول71.11رأفت صباح توما12
االول70.13اسیل عثمان علي عودة13
االول69.92علي محمد جواد كاظم14
االول69.23زیاد عبد اللطیف ابراهیم15
االول69.23نور مظهر احمد السامرائي16
االول68.97بان یوشیه داود شلیمون17
االول68.86جوزفین خضر سلیم18
االول68.40سرى انور عبدالستار شبو19
االول67.93تیسیر خمیس محل حسین20
االول67.14محمد فالح ابراهیم عبد الهادي21
االول67.12اسراء ریاض یوسف22
االول66.38سه روك سردار میرزا23
االول65.66محمد راضي عریبي24
االول65.45محمد سالم حمودي هویان25
االول65.16نصیر كاظم حاشوش عودة26
االول64.94نور حكمت سلمان خضیر27
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الثاني64.40زیاد عبد الكاظم عوي28
االول64.31ایام كاظم خالد الصیهود29
الثاني64.29رنا عدنان خضر داود30
االول64.13امل حسن فلیح31
االول63.99سمى صباح عبد الحمید32
االول63.90نور عامر عبد الوهاب كمونة33
االول63.86عالء محسن عبد الكریم34
االول63.74جریسك صباح محمد علي35
االول63.30هبة مؤید محمد قصاب36
االول63.01حسنین نوفل محمد علي37
االول62.89ابراهیم عبد الجبار جسام صالح38
االول62.87علي تركي حسین علوان39
االول62.86ابراهیم موسى ابراهیم ایوب40
االول62.66زینب جمیل عباس كنانة41
االول62.54اسالم فارس طه عبدالحمید42
االول62.34سرور سمیر حسین علي43
االول62.25محمد طاهر مسلم علي44
االول62.09مازن محمد علوان الطائي45
الثاني62.06سلمى ناطق یونس قاسم46
االول62.02فادي غانم هرمز یوسف47
االول61.81عدي حاتم هاشم العبیدي48
االول61.67احمد اكرم محمد علي49
االول61.58احمد عبد الصاحب سلمان مهدي50
االول61.56رغد احمد عبد محمد51
االول61.50مها ابراهیم عبد الرضا52
الثاني61.40نوار ریاض عبد الرسول53
االول61.36ایاد یوسف كشتو54
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الثاني61.30زهور ثاقب عبد االمیر55
االول61.22رائد ولیم خوشابا56
االول61.21سارة محمد صالح اسماعیل57
االول61.15احمد محمد حسین مجبل58
االول61.13هبة رعد سلمان محمود القیسي59
الثاني60.97علي باسل عبد اللطیف الزبیدي60
االول60.95سامر سعد فهمي فؤاد61
الثاني60.92سارة سالم یوسف62
االول60.85حال ریاض عبد الخالق الیاسین63
االول60.20زینب امجد حسن عبد اهللا64
االول60.12مصطفى عطا اهللا محمد صالح65
الثاني60.09فائز فالح منصور66
الثاني59.93معشر قاسم فاضل عبدالصاحب67
االول59.84عصام حسین جعفر المشاط68
االول59.82احمد نزال حمزة69
االول59.74مشتاق طالب لده ارحیم70
االول59.61لینا كمال عبد االمیرالربیعي71
الثاني59.56اسعد صباح صاحب ولید72
االول59.56بتول غازي عبد الكریم73
الثاني59.54انور صفاء محمد74
االول59.48حیدر ایاد یوسف بطرس75
االول59.44اریج حكمت عبد اللطیف76
الثاني59.43صبا سالم بولص ابراهیم77
االول59.37محمد شوان قادر سعید78
الثاني59.35اسراء شاكر محمود خمیس79
االول59.29عباس موسى جعفر80
الثاني59.05ریم صالح عبدالرحمن مصطفى81
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الثاني58.92بسمان عبد عباس خضیر82
االول58.90خلدون سمیع مطرود83
االول58.90مصطفى ضیاء الدین جیجان84
االول58.64جیهان علي حسین الدونجي85
الثاني58.58زینة هیثم قاسم محمد86
االول58.56حیدر هیثم عبد الصاحب87
االول58.54محمد حسن عبد الكریم88
الثاني58.43هبة زاهد محمد تقي89
الثاني58.37فادي باسم انیس حنا90
االول58.19حیدر ابراهیم جاسم91
الثاني58.10احمد سمیر عبد الحلیم92
االول57.94دالل ماجد میخائیل93
الثاني57.88عمار جواد صادق حاجم94
الثاني57.87رؤى عبد الستار هاشم داود95
االول57.70ارا ادور ابراهیم96
االول57.56عمر ثابت نعمان97
االول57.51بان عدنان سعید98
االول57.33نعمة عبد اللطیف احمد الجبوري99
الثاني57.22تقى عبد الخالق عبد الهادي100
الثاني57.19عمار جابر محسن طاهر101
االول57.19سرى نذیر خلیل ابراهیم102
االول57.04زهراء محمد سلیم عبد الهادي103
االول56.83انس عبد الرزاق حمودي104
الثاني56.80زیاد اودیشو كوركیس105
االول56.76حسن عالءالدین حیدر حسین106
االول56.68عمار صباح مصطفى ابراهیم107
االول56.67سالمة سمیر بشیر حمدي108
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الثاني56.46محمد هاشم محمد عبد الستار109
الثاني56.44ضحى سرمد صالح الدین110
االول56.40براء آسر عبد الجبار111
االول56.27میس محمد امین عبد الرزاق112
الثاني56.09علي لؤي بدر الدین علي113
االول56.06انسام سراء اسماعیل114
الثاني55.97جاسم ناصر ضیدان حسن115
الثاني55.82عالء حسین عبد جخم116
االول55.57حسان عبد اهللا حسون117
الثاني55.42محمد صالح عبد حمود العیساوي118
الثاني55.22دیالن نجاة صابر119
االول55.06زینة زیاد علي احمد الراوي120
االول55.02سرى كنعان ناصر حسین121
الثاني54.94دانیة سعد رجب حمید الربیعي122
الثاني54.81محمد سهیل سعید حمو123
االول54.37رنین فاهم مهدي124


