






الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـــة: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

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

.(4295)الملحق  (3547)الدور الثاني  (2393)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول79.5373تماره سمير عالء الدين عبد االمير1

االول78.4172دانية رافد ابراهيم حميدي2

االول77.4977ميس بشر محمدامين عبدالرحمن3

االول73.6169ايات خلف مفتول سهيل4

االول72.6207حسناء حازم عبدالصاحب عباس5

االول72.0490رامي داود محسن هاشم6

االول71.9929روز عبدالرحيم حسين عبدهللا7

االول71.1947ايمن ضياء نصيف جاسم8

االول69.7835عهد ثائر عبدالخالق عبدالكريم9

االول69.7801حسين عالء عبدهللا عبود10

االول68.4293اوس تحسين جاسم محمد11

االول68.2009تبارك فالح غضبان علي12

االول68.1916سجى عالوي حسين فريح13

االول67.7922اسامه اياد عبدالعزيز زوير14

االول67.4239غدير عالء عوده مهدي15

االول67.3687نور مهدي محمود مهدي16

االول67.3356عفراء مهدي صالح عبدهللا17

االول66.9358عباس صالح سعيد عزيز18

االول66.8082مي نوفل عبدالغفور محمد19

االول66.3581حيدر محمود طاهر عبداللطيف20

االول66.2010نورا صباح اسماعيل حميد21

االول65.8931زيد نشأت سعيد قاسم22

االول65.8066لبنى احمد عباس جاسم23

االول65.7315ايه عالء جليل علوان24

االول65.0692ايه نصير حسن مهدي25

االول64.3733محمد شمس الدين احمد عزيز26

االول64.3058سامر علي حسين رزوقي27

االول63.9818رشا قاسم مطر عيدان28
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االول63.5670ياسر عبدالكريم جمعه خليل29

االول63.0597شهد لقاء ناطق خضير30

االول62.9380زينب سالم عبدالحسين حمادي31

االول62.7860انور صباح نوري مير32

االول62.6454عمر عامر صداع حمد33

االول62.4424غفران خالد صالح احمد34

االول62.2206عال مازن غازي حسن35

االول62.1447زينب احسان اصغر حيدر36

االول62.1139مصطفى منير حسن محمد37

االول62.0533بدور فاروق شاكر محمد38

االول61.7680سرمد سعد محمدعلي حسن39

االول61.5738فنن فاضل عباس عبد40

االول61.3369عمر عادل عبدالجبار محمد41

االول61.2664ابراهيم رائد عبدالرزاق خضير42

االول61.2278سيف راضي عبدالحسين محمد43

االول61.2189بشار بشير عبدهللا نصرهللا44

االول61.1730هديل صباح حسن راضي45

االول61.1538طارق محمد حسين حسن46

االول60.3144احمد عبدالكريم حميد سهيل47

االول59.9211مجتبى علي يوسف فهد48

االول59.7492عمر صفاء مجول فيصل49

االول59.2982زينب صادق عبدالرحمن حسين50

االول58.9689هند بهاء علوان فتح هللا51

االول55.7964ابراهيم شهاب ابراهيم محمد52

الثاني64.0361هشام عمار هشام خليفه53

الثاني60.4427تبارك جاسم محمد عبدالحسن54

الثاني58.9415تيم خالد عبدهللا صالح55
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الثاني58.5433يوسف سالم صالح محمد56

الثاني57.9554داليا عدنان فليح حسن57

الثاني57.9035مينه باسل محمدعلي صالح58

الثاني57.8724عبير رياض طه محمود59

الثاني57.3776علي ثائر علي جميل60

الثاني56.9030يقين عبدالرسول عبدعلي جاسم61

الثاني56.8875يوسف حسين علي ثجيل62

الثاني55.9719انديرا غاندي يعقوب يوسف63

الثاني55.8102رفل علي حسن عبدالنبي64

الثاني55.7141محمد ناصر مظلوم ناصر65

الثاني55.2716ليث اياد صالح حسن66

الثاني54.8899فرح عبداالمير عباس هادي67

الثاني54.5170صفا رحيم عيدان سالم68

الثاني54.3574روزه يوسف علي ابراهيم69

الثاني53.0874حسين طالب جليل سالم70


