






الـهــنــدســة الــمـدنــيــة: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4427)الملحق  (3697)الدور الثاني  (2450)الدور األول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول82.1259هيثم حسن هاشم نتيشه1

االول78.6799محمد رحيم خليل محيميد2

االول77.0289رفيف علي مجيد حسن3

االول76.6596سيف حسام يوسف طه4

االول76.3706مصطفى احسان عبدالكريم خزعل5

االول76.0518احمد درع احمد سميط6

االول75.5259احمد محمد مجيد عبود7

االول75.3528محمد عادل مزهر منشد8

االول74.7697حسن اكرم حنش عذاب9

االول74.3645صفاء احمد رمضان محسن10

االول73.9732مهند داود كشاش حسين11

االول73.2233هند جمال عبدالحميد عبدالمجيد12

االول72.6575سيف الدين سعد رشيد حسن13

االول72.2311الحسن عبدالكريم محيبس محمد14

االول71.8624كرار عصام طالب توفيق15

االول70.7799لينا سعد حميد ابراهيم16

االول70.2229علي حسين يعكوب يوسف17

االول69.5830ميس ربيع عبدالغني عفر18

االول68.4845سجاد حسين فاضل محمد19

االول67.6717احمد اكرم محمد عبود20

االول67.4140علي حسن جوده شاهر21

االول67.2476نور ليث كاظم عبد22

االول67.0350امير صفاء ناجي محمد23

االول66.8798بسام رعد رشيد حسن24

االول66.4845حسن كريم جابر صبر25
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االول66.2179حسنين هادي صالح مهدي26

االول66.1016سما صباح صالح الدين عارف27

االول65.7857عماد احمد ابوعلي حسن28

االول65.6339ايناس زهير عاشور وادي29

االول65.3509مصطفى عبداالمير مطشر عبود30

االول65.2230عمرو بشار موفق شاكر31

االول65.0399عبدهللا عادل عبدهللا فالح32

االول64.7462احمد سردار حكيم محمدامين33

االول64.5969مصطفى رعد عزيز حسين34

االول64.5791محمود سعد يونس حسين35

االول64.4352هيا محسن محمد راضي36

االول64.1269علي مالك علي عنتيك37

االول63.5794احمد ربيع حامد جعفر38

االول63.4749غسق وسام سالم محمود39

االول62.8021محمد غازي علي مير جوامير40

االول62.2943هاشم عدنان هاشم احمد41

االول62.0450مصطفى باسل فوزي داود42

االول62.0142عمار كريم علوان سلمان43

االول61.7626عمار محمد عبدالكاظم عبدالحسين44

االول61.5027عدنان محمد عدنان مصطفى45

االول61.3432زينه ماجد جبار سلمان46

االول61.1180محمد لؤي يوسف عبدالرزاق47

االول60.9392هوفيك كيفورك اواكيم كيفورك48

االول60.6486نورالدين محمد احمد وهيب49

االول60.5507ايه حيدر جواد سلمان50
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االول60.4193الحكم فراس يونس محسن51

االول60.3245اكرم زكريا يحيى سرحان52

االول59.6645هاله محمود شاكر محمد53

االول59.2493محمد جابر عبد الرسول حسون54

االول59.1511سلطان احمد سلمان خسرو55

االول58.9461عمر محمود رشيد حميد56

االول58.7169عذراء احمد سلمان جاسم57

االول58.6520زينب اياد اسماعيل علي58

االول58.3295سيف علي سعيد خصاف59

االول58.2786كرار عبدالسالم صالح غالم60

االول58.2669علي موفق رشيد شنور61

االول58.1589يوسف اسامه عبدالوهاب عبدهللا62

االول58.0772غزوان واصف تيمول صكبان63

االول58.0733زهراء محمود رستم يونس64

االول57.9535دعاء عماد طه اسماعيل65

االول57.7852ابراهيم ثامر كامل اسماعيل66

االول57.6472مروان ليث احمد علوان67

االول57.5589زيد ميثم محمد علي68

االول57.3130اسراء علي عبود علي69

االول57.1212سجاد عبدالكريم عبيد حسين70

االول57.0765محمود حامد رسول حسين71

االول56.9816حسن انمار عبدالفتاح احمد72

االول56.7455فرح علي ثامر يوسف73

االول56.7006زيد وميض ابراهيم محمد74

االول56.5762جوان نهاد نجم محمد75
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االول56.3207علي سعد حميد ابراهيم76

االول56.0406حسن فليح حسين راضي77

االول55.8978حارث مثنى نجم عبد78

االول55.8716ميس كريم دهو جاسم79

االول55.6072حيدر محمد ناجي محمد80

االول55.5629عمار ناظم محمود محمد81

االول55.3107ياسر عماد غازي حسن82

االول55.2345ريام مصطفى حبش حسن83

االول55.0046علي حسين عيسى محمد84

االول54.8465سعد رمزي صالح مهدي85

االول54.6839خالد محسن عليوي حمادي86

االول54.2700حارث حيدر حسين عبداللطيف87

االول54.1225سامر وسام سعدون شفيق88

االول54.1073ميس مهند صبحي امين89

االول53.8975مريم مثنى عبد الجبار رجب90

االول53.8334مصطفى عبدالرزاق يحيى علي91

االول53.1879تنسيم عدنان رميض زيدان92

الثاني59.3677احمد عبدالصاحب عبدالكريم عبدالخالق93

الثاني59.1919زينب سعيد عبدالصاحب صالح94

الثاني58.8790جعفر صالح عبدالصاحب زاير95

الثاني58.1019غدير عبدالقاسم حميد مجيد96

الثاني58.0424علي حيدر مهدي جواد97

الثاني57.3055علي نصرت اسماعيل مهدي98

الثاني57.1787احمد تغلب برهان الدين خماس99

الثاني57.1133مي كاظم جويد عبد الحسن100
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الثاني57.0991مصطفى سعد عواد كاظم101

الثاني56.9580عبد هللا مظفر شوكت كريم102

الثاني56.4829نوح سعد محمد ناصر103

الثاني56.3552صفا احسان عليوي حمادي104

الثاني56.2723مصعب خالد مهدي حسين105

الثاني56.0544مصطفى وليد فاضل مصطفى106

الثاني55.8122محمود سليمان حسام الدين عبدالرحمن107

الثاني55.4216عبدهللا جعفر عبد حسين108

الثاني55.0311علي عباس محمد رمضان109

الثاني54.8498ميس مازن كاظم ناصر110

الثاني54.6321وليد خالد حسن حاوي111

الثاني54.4678امير محمد بناي رسن112

الثاني54.4096سجى علي عواد علي113

الثاني54.4012عبد الرحمن سعيد عباس احمد114

الثاني54.2978رؤى سمير صالح عويد115

الثاني54.2435فراس محمد ضياء محسن116

الثاني54.0576حنان خالد هاشم حسين117

الثاني53.9891مينا محمد حسام الدين محمد118

الثاني53.9796خديجه يحيى عباس حسين119

الثاني53.9767نبأ رهيب قاسم حميد120

الثاني53.8976علي عدنان حسين غضبان121

الثاني53.8897عمر عناد خليل جميل122

الثاني53.8636مريم فارس محمود جبوري123

الثاني53.6383طه كريم خلف وسمي124

الثاني53.6347زيد لطيف كاظم مزيعل125
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الثاني53.5990محمد ستار جبار خليل126

الثاني53.5556فاضل عماد فاضل حسن127

الثاني53.4625علي مهدي بادع حسين128

الثاني53.4291طيبه انمار عيسى عبدالهادي129

الثاني53.4143مريم عباس لعيبي جبار130

الثاني53.3596جمانة عادل سلمان حسين131

الثاني53.3193انمار ياسين مولى فزع132

الثاني53.2908مصطفى وسام علي حسن133

الثاني53.2071علي معن محمد قاسم134

الثاني53.1496علي محسن عبد علي اشالكه135

الثاني53.0938مصطفى محمد جمال خالد عيسى136

الثاني52.9692ايات جمال جعفر علي137

الثاني52.9052ايات محمد احمد عبدالكريم138

الثاني52.8829علي ابراهيم طعمه منشد139

الثاني52.8771زينب هيثم خلف برغش140

الثاني52.7889احمد محمد موفق محمد141

الثاني52.7849افيان ضياء نعيم ثجيل142

الثاني52.6858امين هيثم عبداللطيف حمادي143

الثاني52.5576علي قصي عبدالمحسن سلمان144

الثاني52.4847اسماء ماجد كاظم حسن145

الثاني52.3870نور رياض كاظم حسن146

الثاني52.2401عال ضياء هادي محمدحسن147

الثاني51.9615رامي تحسين علي صالح148

الثاني51.9597هيمن عماد شاكر عبدالرزاق149

الثاني51.8229سما معد محمدوفر عبدالرزاق150

الثاني51.8059ايمن فائز رحيم عيال151

الثاني51.7807زينب علي راضي قدوري152

الثاني51.4903سرى عبدالحسين خفيف الزم153


