




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: بـحـوث الـعـمـلـيـاتالكلیة: القسم:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة )سنة التخرج: ١٩٩٨\١٩٩٩

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٣١٣) ٢- دور ثاني (٢٤٥٨)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول82.64فارس مهدي علوان الربیعي1
االول81.71سامر محمد جابر عبد الرزاق مبارك2
االول81.64عایدة زاوین ارثین3
االول74.76سالي غانم محمد طة السعید4
االول74.20رواء مجید ریشان5
االول73.72كارزان مهدي غفور شریف6
االول71.66شیماء محمود حسن ابراهیم البیاتي7
االول71.17علي صبیح كریم غریب8
االول69.83مها عبد الرحمن شكر9
االول69.41هدیل عباس جزاع علوان الجبوري10
االول68.92عمار هادي داود القیسي11
االول68.75ثائر حاتم شحاذة جاسم12
االول67.77یوسف جیروم یوسف13
االول67.50عدي عبد الوهاب داود14
الثاني67.21حسین تایه مسعود العنبكي15
االول66.80زینب فلیح حسن زهو الزبیدي16
االول66.76محمد جاسم محمد الربیعي17
الثاني66.11عالء كامل الهید الربیعي18
االول65.93علي كاظم عباس كمونة19
االول65.56فراس فوزي یاس العبیدي20
االول65.41مسعود علي حسن عبد الحسین21
االول64.50سیفان عزیز اسحق عزیز22
الثاني64.19مها سلمان طاهر سلمان الطائي23
الثاني63.65احمد مجید اسماعیل امین24
الثاني63.46حسام علي احمد حمدالعیثاوي25
االول63.27قتیبة فرید عبد الحمید26
الثاني62.88زید خلیل عبدالغني محمود27
االول61.96قوام كمال الدین قوام28
الثاني61.89احمد تحسین علي حسن29
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االول61.80اسیل عزت خضیر30
الثاني61.65هیثم عبد الحسین جبار الفتالوي31
االول61.40انتصار صلیوا اهللا ویردي32
الثاني61.38محمد مروان علي النحاس33
االول61.36فادي هاني خضر34
االول61.12سیرانوش هاریتون آكوب35
االول60.71حسام محمد قاسم عبدالمحمد36
االول60.29عالء طاهر مسلم الصفار37
االول60.21وسام عدنان راشد المعموري38
االول59.86فراس شهاب احمد الغریري39
الثاني59.56حقي اسماعیل حسن40
االول59.55مازن مانوئیل حنا زوما41
الثاني59.49اسامة حسن فرحان الجبوري42
الثاني59.34محمد هادي مجید عباس43
االول59.14غسان عبد الرسول جواد العبیدي44
الثاني58.65بلسم نزار عباس المهیدي45
االول58.46سرمد خضر الیاس46
االول58.40الهام ناجي عبد الكاظم الخزعلي47
االول58.35حارث مؤید عباس48
الثاني58.25احمد كاظم نعمة العبودي49
االول58.06عامر فخري جاسم50
االول57.80حیدر وهاب عبد األمیر الشمري51
االول57.50عمر علي حامد الزوبعي52
الثاني57.45فراس فرید یوسف خیاط53
الثاني57.43اوس عبد الرحمن هادي اللهیب54
االول56.69زینب درویش حسین الهنداوي55
الثاني56.11میس سعدون عبد العزیز56
الثاني54.07سحر فاضل علي محمد الهاشمي57


