












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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمرالجامعي: ١- الدور االول (١٦٢٠) ٢- الدور الثاني (٣١١١)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول75.08فاطمة فالح حسن سعید1
االول72.33میس عبد الرزاق سعید مهدي2
االول72.20سارة عبد الرسول نعمة3
االول71.45فادي ضیاء منصور ارتین4
االول70.86تمارة عبد الستار محمد5
االول70.43رشا یوحنا لویس یاقو6
االول68.55نادیة اكرم جاسم محمد7
االول68.33رواء باسل مجید عبداالحد8
االول68.04وردة ابوبكر عوني عبدالكریم9

االول67.70میس سمیر توفیق اسعد10
االول67.33ستیفانا جورج اسحق11
االول66.53لینا عارف محمد12
االول66.41نور یوسف جاسم محمد13
االول66.38دالیا جنان رؤوف الساعور14
االول65.88سنان ایاد حسن كبة15
االول65.77سرى سعد سالم اللشي16
االول65.49رلى سامي ابراهیم عبداهللا17
االول65.06رنا غالب صالح جدوع18
االول64.86علي درید عبد الكریم19
االول64.86نور ضیاء جرجیس عزیزة20
االول64.85معتز حكمت ناشور غانم21
االول64.62فاضل رأفت فضیل فتح اهللا22
االول64.24رواء عبدالوحي حسن محمود23
االول63.63زید اسماعیل عبدالعظیم24
االول63.28نورا ریاض فائق حمد25
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االول63.06صبا زالل یاسین الكبیسي26
االول62.83بلند دارا نور الدین27
االول62.67امل خالد ابراهیم فوزي28
االول62.40دالیا رائد حازم شیت رشان29
االول62.22رنا علي حسین عبد فیاض30
االول62.14طه علي طه یاسین31
االول61.99رنا منذر عزیز هرمز32
االول61.87لیندا روني ادور یبزل33
االول61.77محمد عزیز عبدالكریم محمد34
االول61.75محمد جعفر عبداهللا محمود35
االول61.52لیث محمود رجب سعید36
الثاني61.52نور عامر علي محسن37
االول61.29سعد ادور بني حنا شموني38
الثاني60.86نورا نوري رشید الجمیل39
االول60.83زینب حسین مطلك صالح40
الثاني60.43سعد منذر ادور سركیس41
الثاني60.38یحي علي حسین محمد42
االول60.30حیدر مفید محمد علي43
االول60.11میسم فوزي صادق عباس44
االول60.08نشوة سامي عبد الوهاب45
االول59.81علي ناجي فرحان46
االول59.76احمد نجاح صالح محمد47
الثاني59.75وسام فوزي سلیم بهنام48
االول59.58اسامة منجد صالح الدین49
االول59.54رافد موسى فنجان عنبر50
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االول59.47هوري ایشخان سیرون51
االول59.41علي حیدر حسین شاكر52
الثاني59.39رائد فرحان غربي جاسم53
الثاني59.34فادي حنا یونان یوخنا54
الثاني59.32محمد صاحب ذیاب نایف55
االول59.15منتصر عبد الكاظم سلمان56
االول59.09دینا ثائر محمد حمید57
االول58.97تمیم نبیل داود صالح58
الثاني58.84احمد مهند احمد صالح59
الثاني58.74غیث هادي محمد باقر مبارك60
الثاني58.69رفل حسین حسن حسین61
االول58.65رانیة سالم داود بطرس62
االول58.64لینا نوري جبار حسین63
الثاني58.57مهند لؤي غانم سعید64
الثاني58.33نور صادق صالح سمیر65
الثاني58.08محمد رسول حسین عبود66
الثاني57.88الحر سامي عباس محمد67
الثاني57.67سدیر رشید احمد جاسم68
االول57.67اوس صفاء محمد شبر69
االول57.37زینب نمیر عبدالمنعم مغنم70
الثاني57.27اسیل سالم فاضل كبه71
االول57.26هند سعد جعفر عباس72
الثاني57.16هاشم محمد عبدالكریم73
الثاني56.76رسل نزار احمد عبدالمجید74
الثاني56.59مصطفى رعد عبدالوهاب75
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الثاني56.59یاسین محمد یاسین عبداهللا76
االول56.58سارة واثق رشید منصور77
االول56.57ریم ممتاز لویس فوزي78
الثاني56.56اسماء رائد داود عبداللطیف79
الثاني56.43میثم نجیب نجاة كریم80
الثاني56.42سیف ساطع فضیل عبداهللا81
الثاني56.22ایاد انیس میخائیل عزو82
االول56.04دینا یزن ابراهیم حلمي83
الثاني56.01سهى كاظم عبد علي رضا84
الثاني55.98زهراء عمروالعالعبدالكریم85
الثاني55.84علي عبد السالم منان ونیس86
الثاني55.82ازین جاسم احمد محمد87
الثاني55.66احمد محسن حسین التمیمي88
االول55.43حسام صبري فرهود كاظم89
الثاني55.22زید محمد صادق صبري90
الثاني55.06سارة رفعت حسن محمد91
الثاني55.04نصر عبد الرزاق جواد92


