




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

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(3488)الدور الثاني  (2390)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول82.2399احمد زكي محمد مراد1

االول81.8380ميرفت مصطفى رؤوف محمدحسن2

االول80.1561علي باسم عبدالحسين صالح3

االول76.5859حسين عالء يحيى شاكر4

االول76.4070رشا كريم قاسم رضيو5

االول67.2777مينا عوض مدحت محمد6

االول66.8908محمد فالح ضاري سالم7

االول65.9565موسى علي حسين علي8

االول65.6063ثريا عبدالرحيم عبدالجبار العمر9

االول65.5517اريج ستار جبار محسن10

االول65.3490رونق رعد حنا اسطيفان11

االول64.9884طيبه عالء محمد محسن12

االول64.8643مينا حسين سليم عبدالمهدي13

االول63.7278نبأ كاظم داخل جناني14

االول63.0959مروان فارس جواد حمودي15

االول62.7537زيدون حسين حميد كريم16

االول61.9170امجد عبود صالح زيدان17

االول61.8753دينا دريد حقي رشيد18

االول61.7109دعاء علي صالح مهدي19

االول60.8958مينا ارجمند فاضل صابر20

االول60.5955احمد رياض شاكر يحيى21

االول59.9354ميالد مهدي حزام حمود22

االول59.4698عالء جاسم شامل سلمان23

االول59.3795احمد قاسم علي حسين24

االول58.8989مصطفى صالح نوري سلمان25
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االول58.4408حيدر فيصل عباس جاسم26

االول57.7132مصطفى جاسم محمد عبدهللا27

االول57.4025ساره مؤيد كاصد جلهوم28

االول57.3927عمر محمود موسى عيسى29

االول57.1821صفاء صادق جساب جاسم30

االول56.5479علي كريم سوادي عبد31

االول56.3999مؤمن ابراهيم جميل محمد32

االول56.0455راندا سعد حافظ حسين33

االول55.9411عقيل سليم ابراهيم خليل34

االول55.8560دعاء علي حمزه جاسم35

االول55.0703هيلين عبدالجبار رحيم جاري36

االول54.9526انس نبيل يعقوب يوسف37

االول54.7043ذوالفقار فارس علي حسين38

االول54.5675ساره سلمان كريدي محمد39

االول54.5640احمد حيدر اسماعيل حسن40

االول53.8874صبا عبدالكريم كمر صبح41

االول53.7757ياسر صالح عبدالمهدي طالب42

الثاني62.4876ميس مسلم توفيق هادي43

الثاني60.9250محمد جليل ياسين حسون44

الثاني60.0745علي جواد كاظم حطاب45

الثاني59.0568روان غسان محمد حسن46

الثاني58.4494هدير شامل زهير غزال47

الثاني58.1174حسين احمد فاضل عيسى48

الثاني57.9269نادين ليث صبحي شريف49

الثاني57.8670علي عمر مشتاق شفيق50
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الثاني57.6250رقيه عادل حسون حافظ51

الثاني56.6839نورا حسن هادي حسين52

الثاني56.6797محمد سنان فاضل حميد53

الثاني56.0401داليا دريد حقي رشيد54

الثاني55.0929قتيبه حسين محمود كاظم55

الثاني54.3971خالد جمال جعفر عبدالرحمن56

الثاني54.1813علي حسين علي حمودي57

الثاني54.1610احمد مثنى عبداللطيف خلف58

الثاني53.9248عبدالواحد عمار عبدالواحد طليفح59

الثاني53.8057محمد صباح محمدحسن طاهر60

الثاني53.2544مصطفى مالك عبدالحسن مهدي61

الثاني53.0745احمد علي طالب علي62

الثاني52.6856علي محمود حامد محمود63

الثاني52.3641بسمان روفائيل يوشوع رفو64

الثاني51.6381رويده سعدون طه احمد65

الثاني51.1446مصطفى مازن مدحت امين66

الثاني51.0840دعاء حاتم عبود هندي67


