








كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: هندسة البرمجياتالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦١٩) ٢- الدور الثاني (٣١١٥)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83.28جینا یعقوب یوسف ابراهیم1
االول81.65نور قیس علي محمود2
االول79.45دنیا شلیمون سوالقة3
االول79.38رنا عزیز صیهود محمد4
االول78.99سارة لبیب شیت داود5
االول78.34لینا تركي عجیمي طاهر6
االول77.02فرح ضیاء یوسف خیاط7
االول76.21نوار جوني جمیل8
االول75.99زینة رعد جورج غریب9
االول75.46نورا ناهض فرح بحو10
االول74.23نادین محمد عبد علي11
االول74.19سارة عبد الباسط نوري12
االول74.07زینة قصي عبدالحمید راضي13
االول73.52جنینة جمیل نجم الدین14
االول72.96غلوى طالل سامي15
االول72.79دینا سمیر جبرائیل طوبیا16
االول72.68النا شابو میخو توما17
االول72.63سیماء ابراهیم محمدعلي18
االول72.32سمر اسامة عبدالستار19
االول71.60معن خلیل ابراهیم20
االول71.44ایالف امیر احمد غازي21
االول69.22شمس سعد صالح مهدي22
االول69.15مریم ولید صادق اسحاق23
االول68.90نغم كردي موسى خلف24
االول68.47بیداء علي عبود حمودي25
االول68.43صباح عماد یعقوب یوسف26
االول67.74فرح سعد حسین جواد27
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االول67.74خلود سالم صالح28
االول67.74غفران كریم مفتن كاظم29
االول67.37انهار سامي محمد حسن30
االول67.00سیف الدین سمیرعبدالواحد 31
االول66.86ریم عمار عبداللطیف جاسم32
االول66.46مینا نعمت بنیامین33
االول66.09مینة حسین علي بیرم34
االول64.91اسراء سالم عبد اهللا35
االول64.84سارة علي طه یاسین36
االول64.44محمد اكرم محمد رؤوف37
االول64.34حمزة عدنان داود سلیمان38
االول64.12ریم قیس ابراهیم لفتة39
االول64.07مصطفى محمد نصري40
االول63.97نغم علي جوادعبود41
االول63.53زهراء رسمي احمد ارویح42
االول63.48فرح قیس عدنان43
االول63.36ابراهیم طالل سامي44
الثاني63.18طیبة نزار ناجي ذیاب45
االول62.91هدیل محمد حسن عبداالمیر46
الثاني62.65عمر صالح فیصل محمد47
الثاني62.23ابراهیم زهیر رؤوف حمادي48
االول62.06هبة قصي محمد عبداهللا49
الثاني61.95ریما رافد انور ناصر50
االول61.79أسراء فلیح عبداهللا محمد51
االول61.71حسام الدین محمد ناجي52
االول61.65زینة امین ماجد53
الثاني61.47سارة احسان شمران یوسف54
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االول61.45سجى مرتضى هاشم الجبوري55
االول61.27سوزان نجم عبداهللا خمیس56
االول61.07بسام نائل كمال اسكندر57
الثاني60.80بسام عدنان كعید زاجي58
االول60.78نبیل سهام جواد59
االول60.70حسام انور ناصر60
الثاني60.67رؤى زهیر عباس محمود61
الثاني60.62حنان صبیح ناصر62
الثاني60.55بالل هاشم ابراهیم عزو63
الثاني60.54زیاد انیس رومان سركیس64
الثاني60.52علي صائب طایس التكریتي65
االول60.52زیاد ظافر موسى66
االول60.45نور محمد صالح عبداهللا67
االول60.39مروه ایثار مدحت68
االول60.36امنه اسماعیل یونس69
الثاني60.31حیدر نهاد جهاد محمد70
االول60.16مریم سركیس اوهانیس71
الثاني60.03مصطفى عبدالمنعم حسن مهدي72
الثاني59.96علي ضیاء محمد حسین73
االول59.95دینا فتحي ابراهیم مبارك74
االول59.86نوفل جمال محمد سعید الراوي75
االول59.85حسن علي عبد الباري76
الثاني59.84احمد ضاري كاظم77
االول59.81یاسمین ابراهیم سلیم حسین78
الثاني59.75سرور نزارعبد المنعم هادي79
الثاني59.72شیماء وسام عمر یوسف80
االول59.52بالل وائل سعدي حسین81
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االول59.45مروى عادل واصف82
االول59.36نور امان ماجد83
االول59.33ریتا یوسف عودا یوسف84
الثاني59.12كاظم علي كاظم احمد85
االول59.10علي ریاض عبدالواحد 86
االول59.04حسین سمیر محمد حسین87
الثاني59.02لیلى عبدالرزاق كاظم جواد88
الثاني59.02زینب ضیاء عبود نصیف89
االول59.01سامر احسان محمد علي90
االول58.99تقى جواد محمد علي شریف91
الثاني58.93رؤى حسان عبدالهادي92
الثاني58.90غیث عماد احمد الشالجي93
الثاني58.79حیدر سعد هادي سلیمان94
الثاني58.77محمود مظهر محمد صالح95
االول58.69محمد احمد لطیف عبداهللا96
االول58.53رسل عزیز جواد مهدي97
الثاني58.46وسام ولید فرج98
الثاني58.44حیدر جلیل هاشم غریب99

الثاني58.38حیدر عادل حسین100
االول58.15رنده طارق فلیح حسون101
الثاني58.15علي لؤي احمد توفیق102
الثاني58.04لیث نبأ حسین هاشم103
االول57.71محمد جودت عسكر محمود104
الثاني57.63سیف عبد القادر فخري احمد105
االول57.57نور نبیل خلیل ابراهیم106
الثاني57.47علي جمال ناصر سكر107
الثاني57.40وسام سعد محمد عبدالحسین108
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الثاني57.34حسام سعید حسین علي109
الثاني57.28مهند وسام جرجیس110
االول57.11محمد عماد عبدالخالق111
االول57.06أهلة حسن عبد الجبار حسن112
الثاني56.97دعاء محسن مناتي فزع113
االول56.95ایمان علي حسین عبدعلي114
الثاني56.91صقر هشام باقر فاخر115
الثاني56.89مینا اسعد سلمان116
الثاني56.76لؤي جنان بهنام عبداهللا117
االول56.72همسة عماد عبدالستار عبدالواحد118
االول56.64طیبة عبدالحسین حسن محمد119
الثاني56.60مینا محمود شاكر عباس120
الثاني56.55غیسان عبد المطلب محمود121
االول56.53انس محمد رضا صادق122
الثاني56.42علي ابراهیم كشیش123
الثاني56.40فرح عامر موسى جعفر124
الثاني56.17حیدر ولهان عكال رشید125
الثاني56.00اسیل سلمان عزیز عدوس126
الثاني56.00علي مجید سعید حسین127
االول55.87علي هالل عبدالكریم صالح128
االول55.75سالم احمد صالح عبداهللا129
الثاني55.72فرح شفاء لبیب الناصري130
الثاني55.71نورس عبدالهادي محسن جمعة131
الثاني55.69علي محمد سكران غضب العامري132
الثاني55.68رضاب عبداالله صیهود133
الثاني55.68باسل رعد عبدالجبار صالح134
الثاني54.47أثیر علي حامدعبدالحسن135


