






الــــقــــانـــــون: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

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

.(4222)الملحق  (3493)الدور الثاني  (2509)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول87.3771مها معن كاظم ياسين1

االول85.6072علياء محمد جاسم محمد2

االول79.3728هدى سالم عبدهللا خليفه3

االول79.1232تبارك عبدالحسين محمد عباس4

االول78.9451ضفاف رافد جبار عبد5

االول78.5721زهراء جاسم محمدعلي سعد6

االول77.8863رؤى فاضل مهدي كريم7

االول74.8069أحمد ماجد حسين رهيف8

االول74.2356حسن عباس نصرهللا محان9

االول73.6019ضفاف غافل علي ندا10

االول73.4890عمر اياد خضير حسين11

االول73.3482شهد قيس حميد صالح12

االول71.1199دينا عطا شدهان نشمي13

االول70.9440رؤى سعد عبدالحسين شمخي14

االول70.9241سالي صالح الدين علي محمد15

االول70.6452ابراهيم مهدي كاظم شبيب16

االول70.4250حيدر رياض خلف حنون17

االول70.0974مريم منير احمد جواد18

االول70.0658عبدهللا يحيى مهدي صالح19

االول69.6639حسين سامي حسين احمد20

االول69.6627موج اياد عبدالعزيز كاظم21

االول69.1243مصطفى نجيب عبدالكريم محمد22

االول68.8603آيه عبدالعزيز عبداللطيف محمد23

االول68.7479هبه نصير عبدالجبار جاسم24

االول68.7128حسين جبار عذاب سالم25

االول68.2665هديل رياض طولي روضان26

االول67.6783ليث عماد حسن حسب27

االول67.5115أوس بهاء ضياء علي28

االول67.2594زين العابدين محمود سامي29

االول66.7784هاجر كمال فرحان زغير30
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االول66.5330منال منهل علي علي خان31

االول66.4987علي لطيف عبدالساده عباس32

االول66.4216أيسر سعد عجالن حوشان33

االول66.2851نورا جمعه كحيط مكطاف34

االول66.1006حسن ماجد اسماعيل حسن35

االول66.0981عالء عبدالحمزه غريب محمد36

االول65.7274حسن عبدالهادي هليل عزيز37

االول65.2480امنيه عالء محسن علي38

االول65.1320ديما سامي عبداالمير جدوع39

االول65.0022نور علي حسين عناد40

االول64.2851دعاء عالء محمد مهدي41

االول64.2493عباس هشام جاسم محمد42

االول63.9048مصطفى اسماعيل ابراهيم حسون43

االول63.8693محمد كريم عيدان احمد44

االول63.8410عبدهللا ثائر حميد ناصر45

االول63.7823مهيمن كريم فاضل موسى46

االول63.6716همام جمال علي عطا47

االول63.4847عالء عبدالحسين جوده محيسن48

االول63.4197مصطفى عادل شهاب احمد49

االول63.2407حسين فاضل حسين علي50

االول63.1953شدن اياد فاضل عبدالحسين51

االول63.0530اوس وليد توفيق عبدالرزاق52

االول63.0336عالء الدين غالب محمود ضياء53

االول62.9331حسام طالب جبار سلمان54

االول62.9299عمار ياسر منير ياسين55

االول62.8440محمد كاظم نعمه خضير56

االول62.7952احمد علي رحمه علي57

االول62.7263أحمد ثامر علوان رضا58

االول62.6400هاشم محمداياد جواد هبه الدين59

االول62.4983ياسر احمد عبدالحق عبدالجبار60
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االول62.4379سجى علي جواد حسين61

االول62.1554محمدتقي منعم جعفر جابر62

االول61.7238مهدي عصام رحيم هالل63

االول61.5677سجاد سعد شاكر لفته64

االول61.4282فهد فيصل عبدهللا بدر65

االول61.2296نبأ نصر دحام فهد66

االول61.2119سالي قصي سلمان حميد67

االول61.0347محمد حسن فاضل راضي68

االول60.9546سيف الدين ماجد خليل ابراهيم69

االول60.8174سحر نزار حسين حيدر70

االول60.7626حسام نوري جبار عكاب71

االول60.7510احسان علي حسين عبدوش72

االول60.1935حسين علي حميد علي73

االول60.0474ناز جليل حبيب عبدهللا74

االول60.0370دعاء عباس جوده عبدهللا75

االول59.8231علي حيدر عبدالجبار حمدان76

االول59.7492زينه حسن حسين مزعل77

االول59.6623جاسم محمد صانت حسن78

االول59.6322نور صاحب محمود نصيف79

االول59.5510علي كاظم نعمه خضير80

االول59.5153مصطفى فرحان محمد سلطان81

االول59.4944احمد حسن خزام علي82

االول59.3881مالك ارحيمه برغيل فرحان83

االول59.3644ليث عادل حسن عكله84

االول59.3291صفاء نجم عبدهللا محسن85

االول59.3108فاتن  محمد فريد عبدالزهره86

االول59.3040سيف نبيل محسن طعمه87

االول59.0839غسان اياد علي حارز88

االول59.0569عبدهللا مصطفى محمد هوبي89

االول59.0459علي نبيه كريم احمد90
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االول58.9952ياسر عامر عبدهللا خليل91

االول58.8629محمد فالح حسن جعفر92

االول58.8382علي طالب حسن عطيه93

االول58.7927طه جمال محمد علي94

االول58.7347نعيم هللا رحمان مزبان علي95

االول58.7029حسن امير صبري علي96

االول58.5869قمر محمد صاحب عباس97

االول58.5812حسام عصام فخرالدين خليل98

االول58.4383علي كاظم عبدعلي كاظم99

االول58.1919مصطفى كاظم جويد عبدالحسن100

االول57.7547رؤى عبدالحسن علي رضا101

االول57.5191نرمين فيصل جاسم محمد102

االول57.4474علي حاتم مزعل فالح103

االول57.0409مصطفى انور سامي سوادي104

االول57.0240محمدالطاهرعبدالرضا جاسم105

االول56.9264طارق زياد جاسم مطر106

االول56.8695عبدهللا نواف احمد زبير107

االول56.6885صفا رعد عبدالستار عبدهللا108

االول55.0182عالء فالح حسن بداي109

االول54.5902االمير سعد فرحان حسن110

االول53.9888رؤى عبدالمطلب هادي موازي111

الثاني69.7344مصطفى مناف كريم حبيب112

الثاني66.5948حسام كاظم جبر حسين113

الثاني65.9723جنار برهان ابوبكر محمد114

الثاني64.3621سديف تحسين عبدالرزاق فليح115

الثاني64.0675علي وليد عبدالمنعم مجيد116

الثاني62.7946هاله طارق عبدالوهاب جاسم117

الثاني62.1431نرمين هادي صالح نصيف118

الثاني61.6560ساره عبدالكاظم هاشم عبد119

الثاني61.5601احمد قاسم عباس علي120
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الثاني61.3289علي صادق جعفر موسى121

الثاني60.7516مصطفى اكبر جعفر رضا122

الثاني60.3984مصطفى جاسم محمد حسين123

الثاني59.7951حسام جاسم سلمان مثنى124

الثاني59.7562ادريس عبدالحسين محسن طاهر125

الثاني59.4078مهدي قاسم محمد عبداالمير126

الثاني59.2587سيف سعد مزهر محسن127

الثاني59.1929علي محمود عوده حسن128

الثاني58.9130آيه نبيل قاسم محمد129

الثاني58.8697حيدر عماد عيسى عواد130

الثاني58.8673عبدالرزاق صباح نوري محمد131

الثاني58.7671ايات خضر عباس صغير132

الثاني58.7038حسين مظهر احمد حسين133

الثاني58.5000هيثم ماهر كاظم علي134

الثاني58.3347مي علي خليل ابراهيم135

الثاني58.2648ياسين حامد فارس جربوع136

الثاني58.2596رسول عباس نوري عباس137

الثاني57.8577محمود ذيبان خليل مهدي138

الثاني57.8312جلنار عدنان حسون جواد139

الثاني57.8269علياء مهدي صالح بدن140

الثاني57.7205حمزه سعد جريان عبد141

الثاني57.6272مصطفى كامل جاسم حمادي142

الثاني57.4755خالد رائد عبدالرزاق عباس143

الثاني57.4165ليث محمد قاسم زويد144

الثاني57.3873احمد عمر عبداللطيف زكي145

الثاني57.3378محمد خضر سالم ناجي146

الثاني57.2404محمد عبدالكريم عبدالحسن بدر147

الثاني57.0734حسام سلمان جبار سلمان148

الثاني57.0218محمد عبدالنور حسن خمان149

الثاني56.8561محمد سعيد حميد رشيد150
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الثاني56.7811محمود طارق محمود منصور151

الثاني56.7483حيدر سعد ابراهيم رسول152

الثاني56.7052احمد عبدالحسين كاطع جبر153

الثاني56.5764آيه غالب عباس احمد154

الثاني56.5514حسين جليل حمزه عبدهللا155

الثاني56.5086لبنى عبدالقادر نوري حمزه156

الثاني56.4609هاله فيصل حسين ماهود157

الثاني56.4072أمير علي محمد شناوه158

الثاني56.3622عمار اياد قاسم محمد مهدي159

الثاني56.3332علي سلطان عبدهللا عاشور160

الثاني56.2114رهام محمد نعمه كاظم161

الثاني56.1445مصطفى حسن عباس ياسين162

الثاني56.0457محمد قصي علي عبد163

الثاني55.9475زيد جاسم محمد خلف164

الثاني55.8785سرمد علي عبدالحسين عليوي165

الثاني55.8132محمد نجاح حسين محسن166

الثاني55.4194حيدر فاضل توفيق عبود167

الثاني55.4112احمد مهدي محمد مامكه168

الثاني55.3127االء عبدالسالم امين عثمان169

الثاني55.1453احمد باسم مجيد جاسم170

الثاني55.0619حمزة قاسم كيطان عنفوص171

الثاني55.0460مصطفى احمد لطيف ناجي172

الثاني54.6606زهراء رؤوف ناصر خلف173

الثاني54.5215غفران صبحي زيدان جاسم174

الثاني54.4698احمد انور علي محمد175

الثاني54.2582شهد خلف حمود جبر176

الثاني54.0387حيدر محمود عبدهللا غافل177

الثاني53.7433ريام عالء هاشم قليم178

الثاني53.5304اياد عماد ياسين سيد179

الثاني53.2957خضر احمد قاسم حسون180
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الثاني53.2313سامان حسين عيسى علي181

الثاني53.1965مؤيد حسن جاسم محمد182

الثاني52.7861حسين علي لطيف علي183

الثاني52.4080حمزه عبداللطيف محمدرؤوف184


