






كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة البرمجياتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دور التخرج : ( الثالثة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٣\٢٠٠٤

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١١٨٩) ٢- الدور الثاني (٢٢٦٩)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول86.87سیف فؤاد عبد العزیز سعید1
االول83.81فرح مازن مدحت صفو2
االول83.33أسماء محمد جواد عباس3
االول80.14سرى وائل محمد یحیى4
االول79.12نعم یحیى زكر داؤد عبدالنور5
االول78.20زینة حبیب حقي نونا6
االول78.05مریم محمد خلیل أبراهیم7
االول76.29یاسر حامد مطشر ضاحي8
االول75.04محمد مصطفى محمد حدیدي9
االول74.34نورا فاروق عطامحمد10
االول74.19لینا ساوا یوخنا یلدا11
االول73.88أیمان أیاد هاشم محمد12
االول73.45سیران أسماعیل مجید سمعان13
االول73.08شوان محمد أمین عبدالحمید14
االول72.99زینة مهدي صالح قدوري15
االول72.65میس باسل طاهر عبدالجبار16
االول72.58نهاد رمضان صاحب نعمة17
االول72.30أیالف قاسم یحیى عالوي18
االول71.18أسل لیث ناصر حسین19
االول70.87احمد خالد حسین محمد الشیخلي20
االول70.47دینا ساوا یوخنا یلدا21
االول70.22مروه فؤاد حبیب شبیب22
االول69.69بسمه حسن غایب أحمد23
االول69.60همسة فارس محمد شاكر24
االول69.49سالي خالد حمادي عباس25
االول69.46سوسن أكرم غني علي النجار26
االول69.44صالح مهدي صالح مهدي27
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االول69.43نور جابر شنشول جمالي28
االول69.29سمر مظهر أحمد رشید29
االول69.17حازم ولید یعقوب الخالدي30
االول69.14غیث نصر عریبي صالح31
االول69.00رلى أمل ذنون أیوب32
االول68.97رسل أحمد موسى قدوري33
االول68.75زینب عبد الرضا محمد34
االول68.71أنیتا ادورد ابلیشع هرمز35
االول68.51رشا یحیى مزهر محسن36
االول68.45رشا أبراهیم جعفر أبراهیم37
االول68.23فرح باسم ابراهیم محمد38
االول67.98زیاد عزیز حسین خضر39
االول67.95فادي كمال الدین بشیر داود40
االول67.93دینا معن نجیب توما41
االول67.88علي نزهت حسني عبدأالله42
االول67.79زید فارس كاظم فلیح43
االول67.74أسامة ایاد حسین علي44
االول67.33محمد خلیل عبد اهللا محمد45
االول67.23مریم خوشابا أیلیا خوشابا46
االول67.08دالیا مهند عبدالباقي حموده47
االول66.73أیفون سرجون ماما أوشانه48
االول66.53دینا أیاد كامل عبدالعزیز49
االول66.46أسماء عواد جاسم خلف50
االول66.45أیهاب مظفر عبد المجید فتوحي51
االول66.32زهراء علي ناصر حسین52
االول66.23علي محمد رضا عبدالعباس53
االول66.13فنار مؤید ناصر میخا54
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االول65.98نریمان شفیق بدر قمر55
االول65.95علي عامر فاهم جواد56
االول65.94أركان عدنان هادي مطلوب57
االول65.88ألتفات رؤوف حسین عبد58
االول65.67أالء حامد توفیق وناس59
االول65.64سام سالم منصور مسعود60
االول65.62محمد خمیس عبد العزیز عبدة61
االول65.50أهداء عبدالهادي عباس هادي62
االول65.44أحمد نعمان شاكر نعمان63
االول65.28غیداء صباح سالم صباح64
االول65.20دیمة متي أبراهیم عبدالكریم65
االول65.16سمارة عبداالمیر احمد66
االول64.88هیثم عدنان عمران موسى67
االول64.88هبة عبدالمنعم عبداهللا جبر68
االول64.87أیسر لیث حسن جواد69
االول64.84مهند عقیل عبدالرزاق حیدر 70
االول64.82عطیه فریح محمد محیسن71
االول64.72سوزان اسعد ابراهیم محمد72
االول64.70أثیر خالص حسن أحمد73
االول64.65انس شبیب حسین الفارس74
االول64.38مازن كاظم مدلول الالمي75
االول64.34تحریر صبار عبد حسین76
االول64.20نور قیس محمود عبدالقادر77
االول64.07علي سلمان أسماعیل مطلك78
االول64.06زینب صالح أرشد جمیل79
االول64.02زید فوزي عبداهللا أبراهیم80
االول63.96فاطمة عبدالقادر عبد سلوم81
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االول63.91سامان عبداهللا كریم محمود82
االول63.83رامز كامل علي محمد83
االول63.73أحمد عبدالستار سبع خمیس84
االول63.56شادي انور محمدالعنزي85
االول63.53سامر محمد سلمان حسین86
االول63.53منجد محمد طاهر الحیالي87
االول63.46جیهان علي عبداهللا علي88
االول63.31سالر محمد خلیل أبراهیم89
االول63.24الرا أبراهیم حسین محمد90
االول63.13مروج علي صادق القرملي91
االول63.08تمارة أحمد حاتم سلطان92
االول63.05فرح خالد أسماعیل محمد93
االول62.98مروى حسین محمد علي94
االول62.98سنحاریب أویتر أیشو كزة95
االول62.78أیناس رشید جمیل رشید96
االول62.72سحر جالل أبراهیم ألحسن97
االول62.69علي أكرم جاسم محمد98
االول62.68سعد هاني امین الشریف99

االول62.48غیث عبداهللا احمد االسعد100
االول62.27سحر عبدالغني جواد كاظم101
االول62.19أسماء فرید سعید عبدالساده102
االول62.16سیف رؤوف حسین عبدالمحمد103
االول62.13شفاء معتصم باهللا طه عبدالمجید104
االول61.98منار یحیى عبدأالمیر سراج105
االول61.94عبد الناصر رعد أحمد توفیق106
االول61.86جمانة علي صباح كاظم107
االول61.85میاسة مقداد داود عبداهللا108
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االول61.85أسامة ولید عبدالقادر حسین109
االول61.81علي عصام خلیل أبراهیم110
االول61.81حیدر حامد خلف كاظم الخزرجي111
االول61.60لیفون عصام كریكور112
االول61.51وسام حسین عبداللطیف حسون113
االول61.33زینة ولید كامل ناصر114
االول61.31ایفا نوئیل موسى115
االول60.98أسامة كامل حمدي حسن116
الثاني60.84محمد نوري جاسم أمان الشرع117
االول60.70احمد عامر محمد السعیدي118
االول60.68عمر هاني أمین محي الدین119
االول60.65احمد ناصر محمدرشدي الزغول120
االول60.56هدیل هادي حسین عبد اهللا121
الثاني60.55اسامة محمد جمعة خلیل122
االول60.51فارس عیسى عبد الحلیم123
االول60.50فیان درید عبدالرحمن محمود124
االول60.46زهراء محمد موسى محمد125
االول60.38شنر حسن عسكر126
االول60.24فاروق عامر محمود سلمان127
االول60.22حیدر طارق محمد حسین128
االول59.98هند عبدالكریم عبداالمیر رحیم129
االول59.97علي تحسین سعدون عوید130
االول59.91علي سلمان ناصر حسین131
االول59.82حیدر عامر داخل محمد132
االول59.79محمود ابراهیم سلمان یاسین133
االول59.74نور عبداهللا حبیب علي134
االول59.71شمس جبار ظاهر نصیف135
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الثاني59.59عبدالرزاق موسى عیسى بدر136
االول59.54نواف هذال كامل137
الثاني59.49منى سالم شویطه صلبوخ138
االول59.48نجوى عبدالجبار عبدالحمید داوود139
الثاني59.38بان علي مطشر عبود140
االول59.37سرى عبدالوهاب علي سالم141
االول59.37محمد عادل نایف عزیز الجمیلي142
االول59.32آراس برهان الدین جالل143
االول59.19سلمى نصیر أركان عبادي144
االول59.11فرح فؤاد كامل سعدون145
االول59.04فرح صباح میخائیل أسعد146
االول59.03خالد ولید خالد عیسى147
الثاني58.96مصطفى ناصر حسین یوسف148
االول58.94لبنى أكرم محمد عبود149
االول58.81عمر یاسین خضیر جیاد150
االول58.78سناء جاسب عبدالحسین عباس151
الثاني58.77مازن حسن عبدالكریم عبد الهادي152
االول58.77أحسان سعید سلیم سعید153
االول58.76علي هادي جابر مصطفى الحسني154
االول58.73لیث فائق عبدالكریم التمیمي155
االول58.58تمارة نعمة میشیل البیر156
االول58.56زین نعمت رؤوف أسطیفان157
االول58.45زید فرید ججو مراد158
الثاني58.43هدى ریسان ساجر فهد159
االول58.39هشام حاكم خلف عزیز الهاشمي160
االول58.35أحمد مجید كریم حمزة البغدادي161
الثاني58.32ناریك باكرام موسیس كریكور162



كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة البرمجياتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دور التخرج : ( الثالثة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٣\٢٠٠٤

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١١٨٩) ٢- الدور الثاني (٢٢٦٩)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني58.23رشا علي كاظم حسین163
االول58.11هدى أسماعیل أبراهیم محمد164
االول58.09طارق قیس كمال أحمد165
االول57.84فریال عبدالهادي أبراهیم166
االول57.83طه أبو ذر الغفاري طه أحمد167
الثاني57.82حیدر محمد كاظم جواد168
االول57.78محمد احمد عطا عبداهللا169
االول57.72ندى باسم جمال الرزاق170
االول57.70هبة سمیر داود حسون171
الثاني57.61هبة علي كاظم حسین172
االول57.47نورا مسعود رحیم حسین173
االول57.41سیف حاذق عبد أالمیر قاسم174
الثاني57.32عمر نوري صالح حمد175
االول57.31بریهان حمزه مولود أبراهیم176
االول57.17عبدالمطلب سعد عبدالمطلب عباس الدجیلي177
االول56.82هبة وضاح جودت العبیدي178
الثاني56.78زكي واثق عبدالعالي عبدالهادي179
الثاني56.66رنین باسل یوسف بیتر180
االول56.66نادیه سهیل نجم عبداهللا181
الثاني56.50أحمد عقیل حسین حبیب182
الثاني56.50ریم عالء تحسین نعمان183
الثاني56.29عقیل خیري مجذاب جبر العابدي184


