




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

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

(2015\10\20 في 3905)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2546)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول81.2102كرستين اسماعيل بهنام مجيد1

االول278.0380

االول377.5403

االول475.0363

االول568.1406

االول667.3460

االول767.2311

االول865.7031

االول965.2310

االول1064.7602

االول1164.6269

االول1264.4154

االول1364.4079

االول1464.3736

االول1564.2979

االول1662.4927

االول1762.4422

االول1861.8576

االول1961.6572

االول2061.4398

االول2161.1377

االول2260.8496

االول2360.8412

االول2459.8800

االول2559.7315

مارتا عبد االحد متي داريوس

سمر منعم عبد الرحيم ابراهيم

زينب سعدي هاشم قاسم

هوفسيب انترانيك ليون سيت

مصطفى مهند محمدصالح محمدمهدي

محمد شوقي مزاحم حسن

ايمن استبرق عبدالرزاق عبدالوهاب

احمد محمد رشيد محمود

فنن فاروق فضيل فتح هللا

طيبه مازن نعمه احمد

حيدر ليث عباس خضير

احمد طارق عباس ابراهيم

احمد ياسر طه داود

جعفر محمد احمد سلمان

رفل مصطفى سامي محمد

اسراء عبد المحسن شريف حسين

رنده كريم محمد عباس

غنى لؤي عبد الهادي حمودي

موج محمد صالح عبد الرزاق

زينب ماجد جاسم قاسم

محمد مصطفى يوسف رضا

رانيه عبد الكريم سلطان كاظم

زين العابدين اياد يوسف جودي

الهمام عدنان يوسف سلمان



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

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

(2015\10\20 في 3905)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2546)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول58.8077كاثرين قاسم محمد جاسم26

االول58.7915فرح حازم جمال جميل27

االول58.2287نازك ماجد عبد الوهاب احمد28

االول57.2561امير ذياب محمد حسين29

االول57.0039حسان سعد صبري محمد30

االول56.6498محمد نجم كمر مذكور31

االول56.2195غيث حيدر عبد الجبار حمدان32

االول56.1568الحمزه سلمان شعنون مطلك33

االول55.5356سجاد عبد العالي حلو حسون34

االول55.2126مصطفى نهاد عباس مصطفى35

االول55.1945مروان نصير حميد محمد36

االول52.9625مروان صباح سلمان37

االول52.0892ميران خسرو ادهم امين38

الثاني60.0378محمد حسام محمد داود39

الثاني57.4830مصطفى مهدي خضير حسين40

الثاني57.0658عبد الرحمن فيصل صيهود جبر41

الثاني56.9125نور حسن فالح حسن42

الثاني55.9622حسين علي محمود ناصر43

الثاني55.5329مريم محمد جبار حسين44

الثاني55.5162اميمه حسن عبد الحميد ناصر45

الثاني55.4392نور عبد هللا شعالن محمد46

الثاني55.1868ايات شاكر عبد االمير حسن47

الثاني54.7717مرتضى حسين رؤوف حسين48

الثاني54.4074مرتضى رعد كاظم موسى49

الثاني54.3204حيدر صبيح هاشم كوري50



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

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

(2015\10\20 في 3905)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2546)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

الثاني54.0949عامر نبيل عبد الستار حاجم51

الثاني53.9381علي صباح طالب نجم52

الثاني53.7287خالد صادق جعفر عواد53

الثاني53.4068علي خضير عباس عبد54

الثاني53.2218غيداء جمال قاسم سلمان55

الثاني52.7342ظاهر حسين هادي وحيد56

الثاني52.6139حمزه حامد عبدالزهره مظلوم57

الثاني52.4902عالء حسين علي عبدالحسين58

الثاني52.3690مصطفى عدنان احمد ظاهر59

الثاني52.3668احمد ليث جواد كاظم60

الثاني52.1403شيماء رشيد اسماعيل محمود61


