






كلية المنصور الجامعة.الجامعة: ھندسة البرامجیاتالكلیة: القسم:

صباحية. الشھادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( العشرون )سنة التخرج: ٢٠١٠-٢٠١١

رقم األمر الجامعي: الدور االول (٢١٢٣) الدور الثاني (٣٢١٢) التكمیلي (٤٢٨٦)

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول78.9089مھند حازم نصیف محمد1
االول78.3696زین العابدین محمد حسن حبیب2
االول76.8073زین عباس غزال حسین3
االول73.5244مینا حبیب ماضي محمد4
االول72.9428یوسف بشار جوزیف الیاس5
االول69.7354دالیا جمال محمد علي6
االول69.3126مروة ریاض عبدهللا قادر7
االول68.6994ارمیناك ناصر یعقوب ادم8
االول68.4503حیدر علي خضیر عباس9

االول68.0087سرمد سعد خضر الیاس10
االول67.5904تقي فاضل حیدر سعید11
االول67.3719محمد عمار عبدالكریم محمد12
االول67.1653رنا عادل یوسف توما13
االول66.7543محمد عبدالستار یونس محمد14
الثاني66.0875احمد صادق عبداالمیر محمد15
الثاني64.9616زھراء عبدهللا حسون جعفر16
االول64.8901رند ریاض عبدالخالق محمد17
االول64.0374ابراھیم محمد ذنون جاسم18
االول63.8313شھد زیاد طارق احمد19
الثاني63.5357عمر رغید ناظم عزیز20
االول63.5240مصطفى جمال مھدي شالل21
االول63.4457شھد ریاض رحمن جلود22
الثاني63.2994ابراھیم نامق حسین صالح23
االول63.0649سحر عبدالرزاق نعاس24
االول62.8309فلونة مخلص یوسف انطون25
االول62.3129دعاء قاسم حسن كاظم26
االول62.1309میس طارق محمد حمد27
االول61.8128میس محمد یونس عباس28
االول61.6374سالم خالد حسون غائب29
االول61.5608علي عاید ضامن30
الثاني61.5424حیدر سعد شھاب31
االول61.4210مروة حازم محمود رزوقي32
الثاني60.9495محمود جمال محمد حسون33
الثاني60.8853ھمام سرمد سعد صالح34
االول60.8756مروة ضیاء طالب یاس35
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االول60.5643رھام فوزي رشید رضوان36
الثاني60.5011یاسر رفعت عبدالسالم ابراھیم37
الثاني60.3397دینا یوسف یعقوب یوسف38
االول60.2711رامز طالل سعید عبدالكریم39
االول60.0039فیفیان عالء جورج زیا40
االول59.8754غیث فاضل كریم علوان41
االول59.8521نرسي ناظم یونس42
االول59.8510شیماء جمعھ لعیبي علیوي43
الثاني59.5576احمد كریم ثامر44
االول59.3247یاسمین مكي مجید عبود45
االول59.2989رنین باسل رؤوف جبوري46
الثاني59.0606زید صالح عبد الستار47
االول59.0410مریم عبدالرسول عبید حمد48
االول58.9116حنین عامر صباح موجد49
الثاني58.8973حیدر ھیثم جاسم حسین50
االول58.8810حسین عالء جلیل علوان51
الثاني58.8449زھراء یعقوب یوسف تقي52
الثاني58.6132میس ومیض مصطفى ابراھیم53
االول58.5267شھد طالل عبدالجبار عبدالوھاب54
الثاني58.4486محمد ضیاء صالح عبدالجبار55
الثاني58.4040زین العابدین حازم سلمان56
الثاني58.3703تمارة ناصر احمد خمیس57
االول58.3219فادي فؤاد حبیب غریب58
الثاني58.3018مصطفى خالد میرزا علي59
االول58.0765محمد رمضان نجم ابراھیم60
الثاني57.9710زھراء ماھر عبداالمیر عبدالصاحب61
الثاني57.7681مینا طالل غانم شریف62
الثاني57.6827اصیل سمیر احمد غازي63
الثاني57.6341علي عباس علي عباس64
الثاني57.6051عمار رغید حسین رشید65
الثاني57.5995احمد خضیر حسین حمود66
الثاني57.4291سیف نزار مجید متي67
الثاني57.2783مصطفى كفاح فؤاد68
الثاني57.2062طھ ھاشم علي عبد69
الثاني56.9336حسین عدنان شاكر محمود70
الثاني56.9092رشا صالح سویریوس جبرائیل71
الثاني56.9082ابراھیم مالك عبدالھادي72
االول56.8739محسن احمد محسن فاضل73
الثاني56.8602محمد علي ضیاء محمود74
الثاني56.7275رؤى ولید عباس رجب75
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الثاني56.7165رایھ حسین مجید حسین76
الثاني56.6383حسین كاظم عبد راضي77
الثاني56.6253سرى خضر فالح حطاب78
الثاني56.5541حسن عثمان حسن سعید79
االول56.3630شھد سمیر عزیز انطوان80
الثاني56.3231حسین ھاشم خلف81
الثاني56.3182مارتن خالص نوري الیاس82
االول56.2656حسین اسعد خلیل ابراھیم83
الثاني56.2350شذى عبداألمیر محمد عبدالرضا84
التكمیلي56.1462ابراھیم عباس عبدالرزاق85
االول56.1123احمد عبدالسالم حسین86
الثاني56.0226حسام علي حسین87
الثاني55.8479احمد ثامر رشید سلطان88
االول55.7400رندا عدلي عادل یوسف89
الثاني55.7196علي حسین ناصر حسین90
الثاني55.4263سارة عدنان خضیر عباس91
االول55.4184عالء سالم اسماعیل محمد92
الثاني55.3880مینا بھاء عبدالجبار عبدالرحمن93
الثاني55.2899شھد یاسین عبد مخلف94
الثاني54.8982حیدر محمد عزیز عاجل95
الثاني54.6772اوس احمد سالم صالح96
الثاني54.5882محمد ولید یاسر مھدي97
الثاني54.5289محمود كریم قاسم رضیو98
التكمیلي54.2231سارة زغیر رحیم موزان99

التكمیلي54.2183فرح حسن راضي فرھود100
االول53.5185دعاء وناس راضي101
التكمیلي53.3910محمد عزیز مجید رستم102


