














كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: نظم المعلومات والحاسباتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: (الرابعة عشر)سنة التخرج: ٢٠٠٤\٢٠٠٥

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٧٠٩) ٢- الدور الثاني (٢٧٧٦)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول77.30سیلفا كرابیت دكران اكوب1
االول76.89مسلم محمد مهدي عیسى2
االول71.92لندا عمانؤیل زیا جبو3
االول71.83رنا قاسم محمود نصیف4
االول70.76سنان نوح یونان منصور5
االول70.48علي سلیم عباس حمودي6
الثاني70.02اسراء ادریس احمد محمد7
االول69.28أحمد هیثم نجم عبود8
االول67.09میادة فیاض عبد مهدي9
االول66.62زینب محمود عمار محمد حسن10
االول66.42نواف موفق زكي شریف11
االول66.31اسیل ضیاء یوسف12
االول66.21زینب ضیاء شاكر محمد سلیم13
االول65.92سالم صباح منصور هرمیزة14
االول65.83احمد عصام ضاري عوید15
االول65.67علي صادق جعفر عبدالرضا16
الثاني65.44سندیان جهاد بقال خنجر17
االول64.69خالد ولید أحمد شهاب18
االول64.58منار صائب یوسف بطرس19
الثاني64.26احسان علي عبداالمیر20
الثاني63.77دینا حنا اقیجان كوركیس21
االول63.77سارة سعدي عبد مجبور22
الثاني63.65حوراء سالم محمد23
االول63.59سارة حسن عباس هادي24
االول63.58رنا عادل حسن محمد25
االول63.48زید ماهر البیر الیاس26
االول63.23سامر جمال سلمان27
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االول63.04دینا ثامر عبداالمیر عجینة28
االول63.03هند حمید عبد محمد29
الثاني62.88رغدة مؤید یوسف عزیز30
االول62.85دینا عزت ناظم عزیز31
االول62.84فرح حازم داود سلیمان32
االول62.54ابراهیم عزیز ابراهیم عبد العزیز33
االول62.43دیانا زیا شابي اوراها34
االول62.34عبد اهللا محمد حسین طاهر35
االول62.23سرى عبدالعباس فیاض مسعود36
االول62.22فرح رزاق صالح مهدي37
االول61.90رنا صباح جرجیس مكردیج38
االول61.74سارة ماجد عبد معارج39
االول61.74النا محمد سیروان40
الثاني61.73سیف سامي عباس مجول41
االول61.71فرح عامر علي سمیر42
االول61.54ریما یوحنا لویس یاقو43
االول61.50سمر حسین خلیل ابراهیم44
الثاني61.17فاتن صالح علي عبدالغفور45
الثاني61.13لینا طارق یوسف هرمز46
الثاني61.12وسام ستوري عبدالعزیز47
االول61.06هبة سامي شوكت فتوحي48
االول60.91رنا أبراهیم محمد عبد الحسین49
االول60.83وسن نوري كاظم محمود50
االول60.77هبة عادل اسماعیل ابراهیم51
االول60.73احمد كامل جهاد عباس52
الثاني60.65نور أیاد طه یاسین53
االول60.61الهام موعة فاضل فرحان54
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االول60.43اسراء عامر ابراهیم زیدان55
الثاني60.43دیفید نینوس عودیشو56
االول60.40اسراء محسن خادم احمد57
االول60.36یاسر ابراهیم محمد ماجد58
االول60.30نور عالءالدین محمد علي59
االول60.28عباس نعمة سلمان حسن60
الثاني60.21مصطفى عبدالصاحب عبود حسن61
االول60.16أنمار هاتف عبدالمجید وادي62
الثاني60.09حسام نبیل حمید مجید63
االول60.02نصیر فوزي یوسف الیاس64
االول59.88سیل صباح خمو منصور65
االول59.74لؤي حسن محمد زكري66
االول59.74بنار هیوا عبدالرحمن عبدالكریم67
االول59.71میساء هاشم مجول فرحان68
الثاني59.67أفین فرمان عثمان صالح69
االول59.65زینة زیاد عبد الجبار70
االول59.54ریم سعد عبدالكریم احمد71
الثاني59.37قصي مانؤئیل سلمان جورج72
االول59.36عمار امیر عبو جیجو73
الثاني59.24رحیق هاني الیاس74
الثاني59.19سیف الدین عصام حسن75
االول59.18ریم احمد حمید مجید76
االول59.06سیف جوزیف عزیز فتح اهللا77
االول58.95مروة ناجي خضیر ناجي78
الثاني58.86نصیر عبداهللا عباس كاظم79
الثاني58.85حیدر جاسم سمسم عبدالسادة80
االول58.84محمد فاروق رشید حسن81
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الثاني58.64مصطفى سعد عبدالستار82
االول58.62محمد ناجي احمد عزیز83
الثاني58.60سومر حسن عسكر مهدي84
االول58.49والء حامد محمد شاكر85
الثاني58.47محمد عبداالمیرابراهیم86
االول58.45بنان ابلحد الیاس خوشابة87
الثاني58.38حال عصام خضر عبداالحد88
االول58.35عمار كریم جاسم شلش89
االول58.32رفعت عبد الوهاب طه یاسین90
االول58.20اوس علي ناصر دیوان91
االول58.13رشا حسین عبد مهدي92
الثاني57.94حنان جعفر جاسم عبید93
االول57.90سنان فوزي علوان94
االول57.80محمد صباح محمد المصطفى95
االول57.75فراس سراج الدین حسن96
الثاني57.69عبیر حكمت انطوان اواكیم97
االول57.27سنان محمد مولود میرزا98
الثاني57.16علي فؤاد علي عبدالرزاق99

االول57.12ادمون یوسف جبرائیل عزیز100
االول56.96نبیل نزار اشرف سلمان101
االول56.78فریال حسین كاظم حسین102
االول56.61علي حسین احمد103
االول56.41علي عبدالرحیم فریح داخل104
االول56.37منتهى ادور ایلیشع هرمز105
الثاني56.32وئام ایاد موسى جعفر106
الثاني56.26سنان خیراهللا خضر عبدالكریم107
الثاني56.19مجد حمید مجید108
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الثاني56.10أیوب مجید نواف علي109
الثاني55.97عمار یاسین جمعة عرمان110
الثاني55.82محمد عبدالرزاق ناجي111
الثاني55.78هبه كمال فاضل عباس112
االول55.61مخلد عبدالوهاب عبداالله113
الثاني55.60محمد عمرو العال عبدالكریم114
الثاني55.49هیمن محمد عمر خطاب115
الثاني55.49نورة وجیه قاسم محمد116
الثاني55.32علي شمسي عبدالحمید رستم117
االول55.15هدى ضیاء ابراهیم علي118
الثاني54.94رغد صالح مهدي یاسین119
الثاني54.83علي فاضل عبدصالح120
الثاني54.78علي مؤید قاسم محمد121
الثاني54.71احمد شهاب احمد الشیخلي122
الثاني54.61سیف عماد یوسف حنا123
الثاني54.53علي شاكر سعیدعبدالحسین124
الثاني54.26فاطمة معن عبدالكریم حسین125
الثاني54.26معتز عبد المحسن خضیر البدر126
الثاني54.25عمر عماد نهاد مراد127
الثاني53.91زین سلیم عیسى عبداالحد128
الثاني53.77ذر ضمیر خابط رحیم129
الثاني53.44زینب عضید سالم نجم130
الثاني53.20حسن جالل شاكر علي131


