






الـــــقـــــانــــــون: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 
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االول86.8067بالل منذر جاسم مريوش1

االول81.1018مرتضى فليح حسن عطيه2

االول79.1873حسن خالد عداي مزعل3

االول77.8258زهراء حسين احمد هاشم4

االول76.3910ابراهيم محمد ماضي جبر5

االول75.7461مصطفى علي حميد علي6

االول75.6223عبدالغني مزهر عبيد محمد7

االول73.3086مروه سامي مطلك عزت8

االول72.8825حميد عبدالرحيم خلف مريسن9

االول72.7580لبنى خضير علي عسكر10

االول72.4162سرى فوزي مطلق محمد11

االول72.1633علي خليل منعم سلمان12

االول72.1387محمد فاضل حسن فارس13

االول72.0468زهراء صالح مهدي علي14

االول71.9959مصطفى كريم سرحان علي15

االول70.7984علي محمد نعمه دبيش16

االول70.6872وائل جهاد عبد طعيس17

االول70.6473سجا عيدان كامل موزان18

االول69.9952ليث حيدر مكي محمد19

االول69.7761رفل علي عادل حمزه20

االول69.1969تبارك ليث ماجد عبدالرحمن21

االول68.5049ازل انور اصغر حيدر22

االول68.2826زينب عالء الدين رستم كاظم23

االول67.8510سيف رعد محسن فنجان24

االول67.1953عباس كاظم عبدالحسين حسن25

االول66.7435محمد حميد عريان هبول26

االول66.5502نور محمد حسين فنجان27

االول66.4912هاجر حيدر شعالن كردي28

االول66.4425رانيه عباس رخيص حافظ29

االول66.3878زهراء احمد محسن طاهر30

االول66.3706اسكا صالح عمر كريم31

االول66.1839زهراء كامل كريدي كوكس32

االول66.1503علي حسين عبدالزهره حسين33

االول66.1312سدير محمد رشيد مهدي34

االول65.8795ريام صفاء علوان داود35
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االول65.5402مجتبى كاظم شامار مراد36

االول65.4752محمد ياسين عبدالجليل وناس37

االول65.3821رونق فالح حسن كاطع38

االول65.1881رائد رياض عباس عبدالحسين39

االول65.1718عبدالغفار كاظم مطر رجب40

االول65.1321سجاد فيصل غازي سعد41

االول65.1278ميالد مصطفى علي كريم42

االول65.0514محمد ابراهيم علي ابراهيم43

االول64.9219الحسين خالد حمود عبد44

االول64.8353سيف علي حسن عوده45

االول64.5984كرار كريم فرج محمد46

االول64.5951حسين جاسم عيدي شرشاح47

االول64.3519سارة ابراهيم مالك عبدالنبي48

الثاني64.3282سجاد محمد حسن عبدالرضا49

الثاني63.4783رغد حازم كاظم حمود50

االول63.4189محمد مهدي صاحب جعفر51

االول63.2782مصطفى حسين علي عبدالحسين52

االول63.1932ايه قيس عبدالجبار كمر53

االول63.1405غفران زهير لفته عبد54

االول62.9908بان عائد عبدالجبار يوسف55

االول62.8070خالد محسن خضير ناصر56

االول62.7475كرار خالد لطيف محمود57

الثاني62.6726علي ماجد حنين فرج58

االول62.5422هيا حيدر عبدهللا عصفور59

االول62.4602عبدهللا حسن عبد سلمان60

االول62.3363موسى عباس محمد خماط61

االول62.3287سماح علي حمود جاسم62

االول62.1181حال حيدر عبدهللا عصفور63

االول61.9199سيف سعد كاطع جبر64

االول61.8872غازي صبحي عبعوب فليح65

االول61.8656رانيه رياض محمدجواد كاظم66

االول61.8413محمد طعيم مالح جبر67

االول61.6849لبنى ابراهيم ذياب احمد68

االول61.4788جعفر كمال عبدالزهره عباس69

االول61.3280زهراء سعد عبدالقادر فنجان70
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االول61.2667صفا محمد نايف عباس71

االول61.0993محمد سمير جبار داود72

االول60.9890ميس عامر كاظم شاكر73

االول60.9882صفاء حسين حميد ناصر74

االول60.9043نور عمار سالم كاظم75

االول60.8905بالل صادق عبدالرضا نعمه76

الثاني60.7070اصيل جاسم ناصر خلف77

االول60.7007علي محمد مجيد احمد78

الثاني60.5795الحسين سعد خشان طعمه79

االول60.4203رانيه محسن عبدالنبي فرج80

االول60.3717سيف عبدالحسين كومه عبدهللا81

الثاني60.3571حسن صالح باوي محمد82

االول60.2995غفران طالب خلف مطر83

االول60.2300مناف محمد عبد طعيس84

االول60.2276محمد فائق كامل علوان85

االول60.2251هديل مجيد جبار عباس86

االول60.0984عبدالكريم حسين محمود معيدي87

الثاني59.9438شمس رعد حميد صدام88

الثاني59.9079زينب محمد زكي عبدالرزاق89

االول59.8289غفران سامي محسن حزام90

االول59.7064علي حسين علي هالل91

االول59.6033حيدر طارق سلمان عويد92

االول59.5960رؤى شهاب احمد سلمان93

الثاني59.5695محمد عباس باقر سعيد94

االول59.3976امجد ضياء صويح مونس95

الثاني59.3545قصي حسين سلمان رشيد96

االول59.3532ذوالفقار عبدالرزاق وهاب عباس97

االول59.1185زهراء قيس عبدهللا احمد98

الثاني58.8921كرار ضياء صالح حمد99

االول58.7480احمد فيصل ناظم حمودي100

االول58.4166مريم قحطان عبد اسماعيل101

االول58.3610ساره عدنان عبدالوهاب محسن102

الثاني58.2785محمد عبداالمير اسماعيل حسن103

الثاني58.2393عال طلعت طالب محمد104

الثاني58.2141حسين ستار جبر فليح105
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الثاني58.2141علي كريم سعيد محمد106

االول58.1907مينا رعد جاسم محمدصالح107

الثاني58.1546عال محمد رضا كاظم صالح108

االول58.0322فرقان صباح حسن راضي109

االول57.9906منتظر محمد عبدالساده عبدالرضا110

االول57.9200مريم فاضل واحد عيسى111

االول57.6872آيه جمال عبد كاظم112

االول57.5778محمد محسن حسين عباس113

الثاني57.5706أري خليل وفري رستم114

الثاني57.4554حسن كريم عبدالنبي باش أغا115

االول57.4173حسنين محمد جاسم محمد116

االول57.3166مصطفى خوام عباس غليس117

الثاني57.0959احمد حسين محمد علي118

الثاني57.0679عبدالهادي حسين هادي محمدحسين119

الثاني57.0018حسام دريد زكي داود120

الثاني56.9233شهد يوكسل شكور زين العابدين121

االول56.7884احمد عالء محمدحسين رضا122

االول56.6820زينب حسين صالح مهدي123

الثاني56.6075حيدر كاظم سكر وكف124

الثاني56.5967ياسر باسم عبدالكاظم حسين125

الثاني56.5900داليا عماد بشار محمد126

الثاني56.5060مرتضى صالح ناصر حسين127

االول56.4522غفران هشام حسين علي128

االول56.2879اسامة حسين عبد جابر129

االول56.2101زهراء صادق حسن عيدان130

الثاني56.0141غيث علي يونس رشيد131

االول56.0062منتظر مجيد عريبي غويلي132

الثاني55.9070حنين لطيف رشيد عبدولي133

الثاني55.8308علي نجم عبد الزم134

االول55.7957آيه سمير علي تقي135

االول55.6974علي كاظم محمد يوسف136

الثاني55.5869ليث اياد قدوري كريم137

الثاني55.5767محمد قاسم علي خريسان138

الثاني55.5479محمد خالد عباس مخلف139

الثاني55.5403زين العابدين هادي سلطان لفته140
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االول55.1946نريمان عباس جاسم عبدهللا141

الثاني55.1511كرار عالء خضير عبيس142

الثاني54.9349عقيل موفق خضير يوسف143

الثاني54.7952حسن محمد مولود بيرام144

الثاني54.4341اميمه عبدالرزاق عيدان علي145

الثاني54.4086آيات حازم محمد دويج146

االول54.0685نور علي حسين محمود147

الثاني53.9441عبدهللا تحسين محمد داود148

الثاني53.9221زينه احمد عبداللطيف اسماعيل149

الثاني53.8448زهراء حمزه ولي حسن150


