






كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة البرمجياتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج : ( السابعة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٧\٢٠٠٨

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٥٠٠) ٢- الدور الثاني (٣٢٧٢) ٣- الدور التكمیلي (٧٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول74.6569تمارة نجم الدین عباس محمد1
االول72.5956نور سعدون هواش مهودر2
االول68.0639روني جمال سورین ارتین3
االول67.7072علیاء عدي عبدالكریم محمود4
الثاني66.6197شمیم أسعد عباس حسون5
االول65.9930محمد لطیف محمد احمد6
الثاني65.8655فاطمه عبدالسادة عزیز7
االول65.7543محمد رافد عبداهللا حسین8
االول65.5813سوزانه علي عبدالحسین عبداهللا9
الثاني65.4008حسین خضر عبدالغفور شریف10
االول64.9201احمد سعدي عبد مجبور11
الثاني64.0389مصطفى هاشم ابراهیم هاشم12
االول62.3402محمد راضي عزیز عبدالرضا13
الثاني62.0032انمار احمد عبداالمیر خمیس14
الثاني61.3753بلیغ عادل عبد الكریم15
الثاني61.1566نور صباح مهدي عبدالرزاق16
الثاني60.8893مصطفى سمیر حمید جبار17
الثاني60.8604بالل جواد حران حمزة18
االول60.0616سرى جاسم محمد صلیبي19
االول59.8881هاني سامي  شوكت شمعون20
االول59.8050كرم ماجد شالل حبیب21
الثاني59.5801سیف الدین عادل نوري22
الثاني59.0786محمد مازن محمد عبدالجبار23
االول58.9950ایمان حبیب كاظم حبیب24
الثاني58.7551محمد باسم احمد عزةعلي25
الثاني58.7204علي عبدالواحد هاشم وحید26
الثاني58.6328سرمد سلمان خالد اسماعیل27
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الثاني58.4560ایمان محمد صالح عبداهللا28
الثاني58.1750رند عماد ادور فضل اهللا29
االول58.1321فرح علي محمد زكي30
الثاني58.1012عبداهللا عامر محمدصالح عبداهللا31
الثاني58.0798كاروان ریبوار شوكت نجیب32
االول57.6677بسام محمد لفتة سلمان33
الثاني57.6317لیث لطفي محمود خضر34
الثاني57.6200علي سالم محمد محمدحسین35
الثاني57.2142سامر جعفر حسین هاشم36
الثاني57.1567سارة خیري جاسم حمادي37
الثاني57.1028عامرة طارق سعید فلیح38
الثاني56.9958رنا جاسم عناد مطلك39
الثاني56.9701حسین ریاض مهدي جعفر40
االول56.8801دوسر صباح مجید رشید41
الثاني56.6416مصطفى توفیق جعفر محمد42
الثاني56.4174احمد رعد زكي فرج43
الثاني56.2137بكر لیث عبدالجبار علي حسین44
الثاني55.9940مونیك محسن زیا انطوان45
الثاني55.6696میس عالء عبدالحسین صالح46
الثاني55.4341نور فرات خضیر محمد47
االول54.9772هبة عالء ناصر حسین48
الثاني54.8056ایهاب محمود جمیل حمادي49
الثاني54.7458منار صباح جاسم صالح50
الثاني54.5696سالي انطون یعقوب دیشو51
الثاني54.2446مینا مازن جمال عبدالجبار52
الثاني53.8644عمر حارث خیري محمود53
الثاني53.4753زینب ماجد جابر سعید54
الثاني52.8974سامر محي حبیب علیوي55


