






هندسة تقنيات الحاسوب: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادةصباحية:  الدراسة

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

(214)الدور االنساني  (4023)الدور الثاني  (2768)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول83.5272نمير نائل طه جاسم1

االول79.8766ابراهيم صالح خزعل مصطفى2

االول79.8344ليث حسين ناهض محسن3

االول73.7862ليث سالم داود نوري4

االول73.1733عبدهللا صهيب سلطان خلف5

االول73.0275احمد عاد هاتف شلتاغ6

االول72.8890سنا سليمان حامد سعيد7

االول71.9650زياد سالم داود نوري8

االول71.2837امير نعيم زياره مطرود9

االول71.0670االء عالء شوكت رشيد10

االول70.5373مصطفى عالء احمد حسن11

االول70.2776محمد كريم مطشر ساجت12

االول69.9469شهد نبيل حسن محمد13

االول69.3215علي فيصل هاشم احمد14

االول69.2102ود عبدالباسط ناجي ياس15

االول68.9640محمدحسين فؤاد عبدالحسين محمود16

االول68.7463رانيا سمير سعيد حسين17

االول67.5666اسامه جاسم مظلوم كاظم18

االول67.2508بتول عادل صالح جواد19

االول67.2121محمد عماد جهاد حمادي20

االول66.6174فاطمه عبدالكريم سلمان محمدحسين21

االول66.4724عبدهللا عدي رشيد حميد22

االول66.3286شهد فاضل عودة سلمان23

االول65.2660مريم ناصر محسن عودة24

االول64.7386سرمد مالك جبار كاظم25
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االول64.5881مينا عبدالسالم عبدالرزاق صالح26

االول64.5201احمد رياض فيصل عبدالحميد27

االول64.4166حسين صفوت حسن كامل28

االول64.1568حيدر هوبي حسين حسن29

االول63.8277االء ستار حبيب نصيف30

االول63.1682مريم رعد بطرس زيتو31

االول63.0525محمد حسين شيرمحمد محمدمراد32

االول62.8778مريم صباح صادق لطيف33

االول62.8767زينب صالح محمدصالح حامد34

االول62.7487فنار سمير سعيد داود35

االول62.6105رويده جبار حسين حسن36

االول62.5893تقى عدنان محسن حسن37

االول62.2751رغده رعد مهدي عباس38

االول61.9681آيه عامر عبدالرحمن سلمان39

االول61.8774انسام وسام سامي عبدهللا40

االول61.7306طه باسم بهاءالدين مصطفى41

االول61.6956زيد علي يعكوب منصور42

االول61.5450سيف حامد حسن علي43

االول61.1263الفاروق عمر ماجد عبدالجبار44

االول61.1158محمد اموري هادي مجيد45

االول60.9034مصطفى كريم خزعل حسين46

االول60.6763هاله هاشم جبار عبيد47

االول60.5183عمار عادل احمد حميد48

االول60.5009حسين محمود عبدالحسين ثاني49

الثاني60.3356علي حكمت كاظم علي50
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االول59.7779ابراهيم محمد مرتضى هادي51

االول59.7509وسام عبدالكريم عبد مهدي52

الثاني59.7030مصطفى طه شكري محمود53

الثاني59.5925احمد عادل يوسف نصرهللا54

االول59.1722عبدهللا عزيز عاكف حمد55

االول58.8976محمد قاسم محمد دوس56

الثاني58.8935عبدهللا ساهر خليل ابراهيم57

الثاني58.0531عبدالحميد كفاح مجيد عبدالحميد58

الثاني57.8345محمد فرقان محمدتقي مهدي59

الثاني57.8031اسامة رياض خضير حمد60

االول57.7749محمود مثنى عبدالجبار رجب61

الثاني57.6901عمار سعد عباس محمدعلي62

االول57.5480عمار ابراهيم رشيد مجيد63

الثاني57.4371عبدهللا نوفل حميد سعود64

االول57.3546علياء عدنان نصيف جاسم65

االول57.3353عباس كاظم الزم خداكرم66

االول57.1614محمد مؤيد مهدي شهاب67

الثاني56.9162علي حسين علي عطا68

الثاني56.8431علي بهاء نصيف جاسم69

االول56.8016دعاء سلمان عبدالواحد حسن70

االول56.7444رغيد رياض مليح احمد71

الثاني56.7132طيبة سمير داري صبري72

االول56.6399مصطفى مازن عبدالجبار محمد73

الثاني56.5867مصطفى محمد حسن حسين74

االول56.4260مصطفى عامر عذاب ديوان75
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الثاني56.3294مسلم عقيل محمد نوري76

االول56.3135محمد موفق حميد بني77

االول56.1590طيف ظاهر حمود شلش78

الثاني56.0350محمود عماد غانم ناجي79

الثاني55.7599نصر منصور عبدالرضا شريف80

الثاني55.1979حسن محمد حسن عبدالهادي81

الثاني55.1177بهاءالدين حميد لفته محمد82

الثاني54.9901عمار ظافر عبدالمهدي عباس83

الثاني54.9237حيدر مبدر جاسم محمد84

الثاني54.8454هاني عبدالصاحب نجم عبد85

الثاني54.6428سدير سادة عبيد كسار86

الثاني54.5037مصطفى محمد مرتضى هادي87

الثاني54.4817نوار عماد محسن علي88

الثاني54.2734عبدهللا نصير داود سلمان89

االول54.1796سالم باسل سالم محمد90

الثاني54.1401يوسف عدنان عباس محمد91

الثاني53.9735محمد عبدالرضا عبدالحسن محمدعلي92


