






علم الحاسوب ونظم المعلومات: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة.صباحية:  الدراسة

(الثالثة والعشرين  ): اسم دورة التخرج2014\2013:  سنة التخرج

(188)الدور االنساني  (4093)الدور الثاني  (2766)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول80.7147سليمان سالم سليمان ناظم1

االول79.2826محمد مالك رضا حسين2

االول74.4657دنيا طالل احمد حسين3

االول73.6748شهد عمران عيسى عمران4

االول72.7521عقيل وسام ضياء جعفر5

االول72.4514احمد اياد حبيب محمدعلي6

االول72.0940حيدر عباس عبدالكريم عنبر7

االول71.8446عبير حامد عبد علي8

االول71.3483ليث رافع غانم يعقوب9

االول70.8963دينا عبدالوهاب عبدالرزاق عبدالوهاب10

الثاني70.4206حسين علي عزيز علي11

االول70.1889اسامه فيصل جيجان خزعل12

االول70.0504االء احمد شهاب احمد13

االول67.7212رغد عالء عبد عطية14

االول67.6357عباس كندوح صبر سلمان15

االول67.3279شهد سعد عبدالحسن خلف16

االول65.9983رامي نبيل حسين حبيب17

االول65.9852احمد ماجد محمد شريف18

االول65.5086رفل عبدالحميد جميل اسماعيل19

االول65.3936نور عبدالواحد محمد عبدالواحد20

االول65.0419ليث انور ناصر علي21

االول64.9616رضوان عبدالكريم داود عوده22

االول63.7307صباح نورالدين مهدي علي23

االول63.6284انمار عبد الرزاق قاسم فنجان24

االول63.2670سراج صباح ساجت عبد25
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االول63.0844رنا سليم جوي محي26

االول62.9519مسلم عقيل شياع غاوي27

االول62.7959ندى محسن علوان سلمان28

االول62.5741ياسر عدنان عبداالمير عبدالحسين29

االول62.5415نورا عبد اللطيف طعمه غريب30

االول62.1360شهد نائيل الياس سعيد31

االول61.9416داليا عصام سليم محي الدين32

االول61.2425احمد رياض رسن سفيح33

الثاني61.1515مهند عيسى امين مصطفى34

االول60.8948ساره نائل عمانوئيل فتح هللا35

االول60.6633اسيل محمد محمود حسن36

االول60.6000كريم اسماعيل كريم يونس37

االول60.5294ريام مهيمن كريم شاكر38

االول60.3279هاله محمد جاسم جالب39

االول59.9821حسن عباس اكرم علي40

االول59.2142نور سفيح عبدالحسن موزان41

االول59.1741نبراس ثامر انصيف جاسم42

االول58.8473ميسم احمد عبدالحسين ابراهيم43

االول58.8255حيدر عماد محمدتوفيق باشا44

االول58.7185احمد فائق مكي فاضل45

الثاني58.7133محمد خيري كاظم مزيد46

الثاني58.4826رند حسين مهدي صالح47

الثاني58.1544اسراء حسن مظهر نوري48

االول57.6977لبنى رعد طاهر عبدالغفور49

االول57.5740امير صادق جعفر محمد50
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االول57.4358رانيه مخلد جواد محمود51

الثاني57.4293لمى احمد صالح الدين محمد52

االول57.3296مصطفى محمد جالل احمد53

االول57.3150مصطفى علي راضي عبيد54

الثاني57.1790حسين صالح سلطان غبن55

الثاني57.0622كرار كريم يسر56

الثاني56.8379سجى فاضل مهدي كريم57

االول56.7878سرمد محمد حسين فزيع58

الثاني56.7450عمر جمال شاكر طه59

الثاني56.5063عبدالكريم عبداالمير عبدالكريم رومي60

الثاني56.3996ريام كريم حاجم سلطان61

االول56.3170سالم صباح احمد محمد62

االول56.0937آيه مظفر سالم حسن63

الثاني56.0560سالم جبار لفته حسين64

االول55.9473بكر هادي فرج عكال65

االول55.9098احمد سلمان نايف حمزة66

الثاني55.8338زهراء علي محمدحسين شبر67

االول55.7584سيف سعد عبدالرضا شريف68

الثاني55.7306حسنين عالء شكر مخيلف69

االول55.6518طارق زياد حميد عبدالرحمن70

الثاني55.6266مصطفى صبري شاكر شكر71

االول55.5927سيف سعد سعيد ناصر72

الثاني55.5678علي محمود علي محمد73

الثاني55.4883محمد عباس فرحان كرجي74

الثاني55.2149فهد محمد صبري شوقي75
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الثاني55.2143اكرم شاكر عبد علي عويد76

الثاني55.1083اثير حامد عبد االمير مجيد77

االول54.7670ساره زهير مجهول حسام78

الثاني54.6297عمر انمار عبدالكريم احمد79

الثاني54.6033سيف نزار حسين محمد صالح80

الثاني54.6002علي جاسم محمد81

الثاني54.4872عمار حيدر مزهر جواد82

الثاني54.3206ابراهيم ثائر حميد علوان83

االول54.2736ليث عادل نعيم رزوقي84

الثاني54.1732اسراء علي حسين حمد85

االول54.0561سراج خالد بشاره ناشي86

االول54.0343ايسر محمود دلي جبار87

الثاني54.0046مصطفى صادق جعفر88

االول53.8759مهدي محمد باقر خميس89

الثاني53.7895ضرغام عبدالصاحب حسين علوان90

االول53.7874يعرب قحطان نعمه حسن91

الثاني53.7249حارث سلمان نعمه جبار92

الثاني53.5813مصطفى هادي عبود مراد93

الثاني53.4264حيدر خليل باراني رحيم94

الثاني53.1650سحر جمال كريم جياد95

الثاني52.8271حسين غالب رحيم جباره96

الثاني52.3242جوان صدام طيب رضا97


