










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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٤) ٢- الدور الثاني (٢٥٣٥)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول80.82هبة نهاد صالح مهدي1
االول74.85هدى نهاد صالح مهدي2
االول74.49هوري اكوب دیكران طاطیوس3
االول72.75سارة جمال یاسین عباس4
االول69.86خالد عبدالمنعم جمعة عباس5
االول69.15زینة صائب آدم منصور6
االول68.56والء عزیز موسى فرنسو7
االول65.12ایفانس شموئیل ابراهیم كیوركیس8
االول64.74مروة باسل محمد عبدالمجید9

االول64.10میالد لطیف حنا سلیمان10
االول63.62علي رحیم دایخ عناد11
االول63.25حسین عبدالقادر حسین سلمان12
االول62.72میالد ولید جلیل اسكندر13
االول62.61رشا صالح جاسم عبد علي14
االول62.45محمد عباس علي یاسین15
الثاني61.80یوسف عدنان مهدي كاظم16
االول61.50نور سالم حمید امین17
الثاني61.49علي غانم عبدالصاحب مهدي18
الثاني61.45امجد عبدالحمید عبدالرحمن الخیاط19
االول61.13نبراس فرنسیس یوسف هندي20
االول61.08نور یونس ابلحد الیاس21
االول61.02دالیا كورئیل منصور كوریال22
الثاني61.02لیندا باسل عبداالحد ججاوي23
االول61.01مینا فارس متي یعقوب24
االول61.01اسامة هاني عباس عیسى25
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االول60.67حیدر خلیل زامل محسن26
االول60.44نیراري هیدو كلیانة27
االول60.41عمر علي یاسین حسن28
الثاني60.32لمى نزار عبدالواحد سعید29
الثاني60.07أحمد علي منصور سعد30
الثاني59.72فادي خیراهللا عبد زلفا31
الثاني59.64هاني محسن عبود علیوي32
الثاني59.45سامر زبیر جاسم عثمان33
الثاني59.23بالل نائل حسن سلوم34
االول58.86مروة عبدالمسیح محمد سعید35
االول58.65سلوى ثامر اعالن حنتوش36
االول58.47مصطفى صباح یحي مهدي37
االول58.42رشا سلیم حمید سلمان38
االول58.22رنین البرت اغاسي ثوماس39
الثاني58.05حسین عبداللطیف سعید عطیة40
االول57.86محمد رعد محمدصالح كریم41
الثاني57.85مها صالح جاسم عبد علي42
االول57.82هند داود احمد مداد43
االول57.55سالي عبدالهادي محمد باقر44
الثاني57.53هشام منذر حسن كاظم45
الثاني57.43رنا نبیل جاداهللا مصطفى46
الثاني57.28سیف سعد شاكر محمود47
االول57.23یاسر عامر حسن  صالح48
الثاني57.10دینا عبداالمیر جابر هادي49
الثاني57.06حسام مهدي حسن حلیم50
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الثاني56.99اسامة سلمان داود لعیبي51
الثاني56.89زینب برهان الدین جالل حكیم52
الثاني56.84نور مصطفى جابر محمد53
الثاني56.70عباس باسل علي حسن54
الثاني56.67علي احمد محمود حسین55
الثاني56.64زینب صالح عبدالحسن كاظم56
الثاني56.60مه زن محمود ماجد مصطفى57
الثاني56.56هبة عبداهللا حسن جاسم58
الثاني56.52صفاء عبدالوهاب سلطان مجذاب59
الثاني56.38مؤید مهیمن عبداللطیف عبدالحمید60
الثاني56.38نور طارق محمود العمر61
الثاني56.29لندى ایشایا بطروس اسخریا62
االول56.24امجد حامد عبد الرزاق63
الثاني56.21علي مازن ذنون64
االول56.16رشا ناصر حسین عباس65
االول56.14میادة حازم مصطفى كاظم66
الثاني56.00سیف عصام محمد علي67
الثاني55.94عمر محمد ادیب حقي68
الثاني55.89رند مصعب جمیل امین69
الثاني55.85مسار صباح یوسف جرجیس70
الثاني55.84حسین عبدالكریم نوري علي71
الثاني55.50عذراء عوني عبداالحد عازر72
االول55.42عدي حاتم علي خلف73
الثاني55.33میثم سعد طالب محمد74
الثاني55.19محمد احمد عبدالجلیل احمد75
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الثاني55.11رؤى علي كاظم محمد76
الثاني55.10لمى امیر مروكي77
االول54.93عمر خالد محمد نصیف78
الثاني54.93محمد جمیل مدحي علوان79
الثاني54.87وسام خالد حربي حسون80
الثاني54.82سیف طالل البیر داود81
الثاني54.74ارا هاكوب ارشاك سركیس82
الثاني54.64ئاري جالل احمد علي برقي83
الثاني54.61زید صفاء محمد علي84
الثاني54.23مروة فاضل خضیر85
الثاني54.03زینة حقي اسماعیل ابراهیم86
الثاني54.03كاظم جواد كاظم جواد87
االول53.82انمار لطیف یاسر خلیفة88
الثاني53.65عمر عیسى محمود عبد العزاوي89
الثاني53.63محمد حسن رشید القیسي90
الثاني53.60عمر عبد الستار علي فارس91
الثاني53.40عمار كفاح طالب علي92
الثاني53.17مصطفى عماد علي احمد93
الثاني52.17محمد هشام داود عزیز94


