




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم : ھندسة تقنیات الحاسوبالكلیة:

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثانیة والعشرین )سنة التخرج: ٢٠١٢\٢٠١٣

رقم األمر الجامعي : الدور االول (٣٣٨٣) الدور الثاني (٤٧٥٥) .

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول85.9931روال عبدالجبار كاظم طاھر1
االول77.2532مھند ھیثم سعدي عبدالكریم2
االول75.7596احمد سداد مصطفى حسن3
االول72.7895عبدهللا عبدالمجید عبدالحمید صالح4
االول72.3571ھدى صباح حسن سعید5
االول69.2911ھاشم عبدالرزاق جبار توفیق6
االول67.7483غسق رافع صالح فتحي7
االول67.1394رغد عبدالسالم ثامر محسن8
االول66.1058احمد محمدحسن كاظم عبدالحسین9

االول65.5067واثق احمد حسوني جاسم10
الثاني65.4358نبیھھ علي احمد عبدالكریم11
االول64.1099محمد عبدالرحمن شمس الدین محي الدین12
االول62.5140فاتن عامل محسن فنجان13
االول62.4477حسن غالب جسوم حسین14
االول62.2962مثنى محمد جاسم عبود15
االول61.9835ریم مجید سعدون جاسم16
االول61.7441دینا عبدالكریم خزعل عبداللطیف17
الثاني60.9169عبدالرحمن ایھم صلحي ابراھیم18
االول60.7560رفل ریاض كامل محمود19
االول60.4881میس حیدر محمود كاظم20
الثاني60.3203ساندي عبدالكریم سلمان عبید21
االول59.9973مصطفى عبدالكریم جاسم كاظم22
االول59.8585حسن احمد محمد شالل23
االول59.5721احمد كریم داخل عباس24
االول59.2822بالل عبدالستار عبدالجبار رحیم25
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الثاني59.2559بدران اكرم طالب فیصل26
الثاني59.2334نبراس یحیى قاسم مكي27
االول59.0372عبدهللا اركان قاسم محمد28
الثاني59.0264سامر ساھي عبعوب عرمش29
الثاني58.9727تماره عبدالرحمن دریب حسن30
االول58.9480صباح صالح اسماعیل عبدااللھ31
الثاني58.9442مصطفى عدنان محمود حطاب32
االول58.8155مصطفى حسن فؤاد مجید33
االول58.7251حیدر عباس فاضل عباس34
الثاني58.6904داني غسان داود ناصر35
االول58.4583سامر ماجد صدام محسن36
االول58.1943حسین جمال عبدالزھره حسن37
االول57.5131احمد عبدالسالم عبدالرزاق صالح38
الثاني57.4641خالد جمیل جواد مجید39
االول57.0785روال حاتم خلف ابراھیم40
االول56.6608مجتبى فاضل محمد صالح41
الثاني56.5481غیث علي عبدالواحد علي42
الثاني56.5195علي زید كاظم عبدالرسول43
الثاني56.3928ابراھیم حیدر حسن حسین44
االول56.2685مصطفى حازم نجم عبدهللا45
الثاني56.0466علي مكي جبوري ابراھیم46
الثاني55.9572سلفانا كامل میخائیل ابراھیم47
الثاني55.9062وسام ایھم رحیم یعقوب48
الثاني55.2066محمد محمود مجید غني49
الثاني55.0640مریم علي ثامر علي50
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الثاني54.6166زینب عماد محمد كاظم51
الثاني54.1839ھدیر مصطفى عبدالغني محمدسعید52
الثاني53.9246براء علي مھلھل بدن53
الثاني53.4957سرى جالل خلف عبد54


