




الهـنـدســـة المـدنـيـــة: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

.(2015\11\9 في 4281)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2555)الدور االول :رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدلت

االول84.2580محمد رياض خلف مران1

االول80.4483سدن عزمي محمد حسين2

االول78.4485علي عمار حميد محمد3

االول76.0863الفيصل اكرام عبد الكريم مجيد4

االول74.6996يونس جبار كريم ابراهيم5

االول74.0622حنين كنعان ياور حسن6

االول72.7062حسن ياسين مهدي ياسين7

االول69.8696احمد احسان ياور حسن8

االول69.5970ريم طالب رشيد عبد الوهاب9

االول69.2892مصطفى حيدر فاضل عبد10

االول68.5095علي مهند ياسين محمد رشيد11

االول67.9379همام سعد حسين محمد12

االول67.9340علي سلمان ناصر غليم13

االول67.8262احمد محمد عبد الحسن شهباز14

االول67.7783علي فاضل ضنه منحوش15

االول67.2969محمود مؤيد غازي محمد16

االول66.4673ماهر فاضل عبد االمير كاظم17

االول66.1243غسان سنان صاحب علوان18

االول65.3041علي عامر عبد الساده عبد19

االول65.1887احمد زهير محمد جواد صادق20

االول63.2145خالد وليد رزوقي حمد21

االول62.9534مرتضى ايسر تقي عبد الحسين22

االول62.8516مصطفى جمال ابراهيم علوان23

االول62.6137غصين عدنان عبد االمير24

االول62.2911صادق محمد عبد الحسين جعفر25

        اسم الطالب الثالثي
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االول62.0516نور رافع حنون حمود26

االول61.8485ريام عبد الكريم خضير علي27

االول61.6757احمد نوار رياض عبد العزيز28

االول61.6270علي سالم جاسم احمد29

االول61.5233سهر عمر هاني عبد الجبار30

االول61.1468طارق رعد جواد محمد31

االول60.9623صفا عدي وائل عبد القادر32

االول60.7684علي راضي خلف عدوان33

االول59.5730محمد سعد هادي طالب34

االول59.1619فيصل زيد طارق طه35

االول59.0286حسين عبد االمير عبد االله سلمان36

االول58.5934احمد محمد حمودي مجيد37

االول58.5567اسعد ثائر شريف خيون38

االول58.1052حسن فالح عبدالحسن عبدالحسين39

االول58.0452سرى زهير خليل اسماعيل40

االول58.0081مخلد مقداد داود عبد هللا41

االول57.9224مصطفى فائق عبد الجبار رشيد42

االول57.6229محمد صباح صليبي مصطفى43

االول57.5927مصطفى ثامر علي حيدر44

االول57.4655محمد طارق جميل عبد الرزاق45

االول57.3897حمزه صباح عبد القادر محمود46

االول57.2565غياث علي عبد االمير مجيد47

االول56.8105مرتضى احمد حسين علي48

االول56.3972دانيه عامر جعفر صالح49

االول55.1184محمود احمد عليوي احمد50

        اسم الطالب الثالثي
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الثاني59.9312ابراهيم جعفر ابراهيم حسين51

الثاني58.9285عال حيدر فائق خليل52

الثاني58.6558حسن محمد حسين عبد53

الثاني58.3925تهاني محمد عبد المجيد حسين54

الثاني58.2403سمر غسان منذر محمد علي55

الثاني57.2718نور الدين داود سلمان محمد56

الثاني57.0371نور باسل خليبص عبد الحسن57

الثاني56.8773محمد هيثم ابراهيم نجم58

الثاني56.7851سماره طارق احمد اسماعيل59

الثاني56.7082ساره عبد السالم حسن صالح60

الثاني56.6471عمر سعدي فرمان نوري61

الثاني56.5849علي ثائر رحيم حسين62

الثاني56.4587عمار طه طالب محمد63

الثاني56.3196نغم منذر حسن كاظم64

الثاني56.2849امير ربيع جواد حسين65

الثاني56.2838زهراء جعفر صادق حسون66

الثاني56.1332انس خليل ابراهيم عباس67

الثاني55.9684كامران فؤاد عزيز احمد68

الثاني55.8133حيدر احسان هادي محمد69

الثاني55.6009مهند عواد عليوي خضير70

الثاني55.5698سماء مهدي عبد الحسين ابراهيم71

الثاني55.4607ايه حسين غفوري حميد72

الثاني55.2582حسن احمد راضي علي73

الثاني55.2121ساندرا حسام بطرس حنا74

الثاني55.0713منار مكي حسين فريح75

        اسم الطالب الثالثي
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الثاني55.0074نادين نجم عبد رسن76

الثاني54.9493مرتضى مهدي مجيد حميد77

الثاني54.7178مرتضى عالء عبد الكريم عبد الرحيم78

الثاني54.6312محمد هاشم فاضل محمد79

الثاني54.6277غيث عماد يوسف محمد80

الثاني54.5295علي قاسم خضير علي81

الثاني54.5175سيف زكري سويدان علي82

الثاني54.4441ساره عبد السالم حميد علي83

الثاني54.2628هاله شامل نقي حسن84

الثاني54.2379احمد حسن كاظم محسن85

الثاني54.2277زينب رياض ناصر حسين86

الثاني54.0288محمد صفاء عون محمد87

الثاني54.0063اصيل ميسر حسين علي88

الثاني54.0006ظي ظافر عبد راضي89

الثاني53.9452ثامر صباح عباس احمد90

الثاني53.7852علي ثائر حميد محسن91

الثاني53.7722مصطفى رفعت سبع حسون92

الثاني53.7475انمار سعيد علي جار هللا93

الثاني53.6947رونزا موسى معافي حسين94

الثاني53.6582عمر فرج عبد فرحان95

الثاني53.5709احمد عبد المنعم سوادي كريم96

الثاني53.5380ميس حسن هادي صالح97

الثاني53.3062احمد علي جواد كاظم98

الثاني53.1113نورس رعد عوده عليوي99

الثاني52.9573ايه حقي اسماعيل علي100

الثاني52.7550رسل عامر جميل جبر101

الثاني52.4275زينة حسين علي حسين102

الثاني52.4210صفاء علي صفاء الدين حسن103

الثاني51.9466عال حسين علي عبد الحسين104

        اسم الطالب الثالثي


