






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الـــــقـــــانـــــــون:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول93.0647حسين كاظم جواد سجا1

االول84.9838خضير عيسى مهند ميامي2

االول84.2146فالح نوري محمد منتظر3

االول83.8460ابراهيم عبدالقادر احمد زبيده4

االول83.7557سمين امين كمال نادين5

االول83.3775كاطع خفي رياض علي6

االول82.7853جواد حميد رشاد رسل7

االول79.0434سرحان ذياب طارق حيدر8

االول78.7178محمد جاري احمد رويده9

االول78.4119سلمان احمد ذنون حسن10

االول78.1949يحيى محمد رسول محمدالمصطفى11

االول77.9831جبر مايع حسين زهراء12

االول76.6931محمد عبدالزهره جميل الحسن13

االول76.0616علي علوان محمد مصطفى14

االول75.9799مجيد ابراهيم مازن احالم15

االول75.8280محمدحسن رؤوف عاطف مريم16

االول75.5174عريبي عبدالحسين غسان زهير17

االول74.6531جاسم مزعل رحيم فاتن18

االول74.3019جدعان علي محمود اسراء19

االول74.1736طالل حمزه عزيز مهدي20

االول74.1656مهدي هادي اياد تمارا21

االول73.8848محمد عطوان جابر رنا22

االول73.8140لفته شاكر محمد منار23

االول73.6035ابراهيم عبدالرحمن رياض ديمه24

االول73.3039مطر بزون عبدالصاحب بتول25

االول73.2875اسماعيل طارق زياد علي26

االول73.1020ابراهيم محمدعلي صباح زهراء27

االول72.4281عبدالنبي جبر حسين علي28

االول72.1728جواد محمد جاسم هللا رحمه29

االول72.1669حميد خميس عامر هيا30



الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الـــــقـــــانـــــــون:  القسم
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االول71.7463مهدي جابر ستار سرى31

االول71.6098عليوي زبون عزيز اكرم32

االول71.2478محيميد جاسم نصيف مصطفى33

االول71.1653علي حسن جمعه ماهر34

االول71.1635عبدالكريم محمد جاسم زينب35

االول71.1486حسن كريم رعد احمد36

االول70.9850طهماس عباس حسن احمد37

االول70.9226ارحيم حميد عيسى مريم38

االول70.3023هاشم سامي اسامه غاده39

االول69.8689سلمان فرج جواد علي40

االول69.8212حسين مطرود سالم مينا41

االول69.7815خليفه ربيج اسعد سيف42

االول69.5433سهم حسين صالح عباس43

االول69.5063حامد فنطيل ياسر ايسر44

االول69.4133عبدالرحيم عيسى طه ياسين45

االول69.4065علي جاسم علي ضحى46

االول69.3880حسين عبدهللا عامر سرى47

االول69.1941ياس يحيى احمد ياس48

الثاني69.1849يونس كبر كريم احمد49

االول69.0026علي محمد حسن هاجر50

االول68.9719جواد محمد جاسم مها51

االول68.7286حسن جبار علي طيبه52

االول68.5977درويش لهمود ثامر اركان53

االول68.5341جحف خلف عوده قاسم54

االول68.3677عبدعون عباس جبار شهد55

االول68.1065محمد سايب ثامر هدير56

االول67.9543علي عباس سعيد هاله57

االول67.5513ابراهيم اخميس احمد علي58

االول67.2550مهدي حميد ليث شهد59

االول67.1986عباس عبدالكريم سعد خضر60
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االول67.1295ثابت محمد جاسم غديرعلي61

االول66.6916ناجي شناوه فاضل الزهراء62

االول66.6607حسين كاظم رشاد ماجد63

االول66.6480بهرام حسن جاسم محمد64

االول66.5617علي زويد جمعه احمد65

االول66.5594عبدالرزاق صبري عالء زهراء66

االول66.4568سلمان غني سلمان ليالي67

االول66.4349عبدالرضا محمد جاسم رضا68

االول66.4017خليف دنيف سعيد باقر69

االول66.1829زوره عبد محمد بهاءالدين70

االول66.1626سعد سلمان طالب حسين71

االول66.1599جاسم ابراهيم صفاء منتظر72

االول66.0359فيصل سالم حامد حيدر73

االول65.9745محمد جبر هاني اركان74

االول65.8833زامل حسن كاظم علي75

االول65.8175صالح خليل رعد حسن76

االول65.7989كاظم حسين كاظم احمد77

االول65.5759محسن روكان كريم معتز78

االول65.5624محمدجعفر فخرالدين عماد حسين79

االول65.5506عبدالكريم صبري صالح صبري80

االول65.4766عجه عبدالنبي رشيد احمد81

االول65.4503محمود عبدالزهره عالء حسين82

االول65.4424محمد سهام رؤوف ساره83

االول65.1745ضعن خليف جابر حسين84

االول64.9819محمد ابراهيم ثامر علي85

االول64.8908حسين صبحي محمد هاجر86

االول64.8033عبود محمدعلي ماجد يوسف87

االول64.7084غافل جابر جاسم احمد88

االول64.6538محمدغالب عزيز سعد غيث89

االول64.5956حسون زيدان عدنان محمد90
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االول64.4597عبود برغش عبدالعباس حسن91

االول64.4407مطرود عبدالعباس باسم عبدهللا92

االول64.4102علي محسن هاشم محمد93

االول64.0517خلف جواد صباح محمد94

االول63.9873عبدالعباس رشيد طه سيف95

االول63.9553علي محمد جسام سجى96

االول63.8729علي حيدر علي حنين97

االول63.8199صالح مهند معد ايمن98

االول63.7741حسين عياش رأفت اميرة99

االول63.6026شبيب مجيد عباس علي100

االول63.5639حسن شناوه فاضل محمد101

االول63.5039مراد علي صباح حيدر102

االول63.3495علي حسين محمد روكان103

االول63.3083حسين فالح سعيد حيدر104

االول63.2650كاظم محمد جعفر مرتضى105

االول63.2215شريجي هليل ناجي فاطمه106

االول63.1528ثامر شعيبث احمد محمد107

االول63.0874محسن عباس مثنى حسن108

االول63.0178عبدالرضا حسين عصام آيه109

االول62.9571عبدهللا محمدمنير نجم سمر110

االول62.8200كيطان جاسم كومان عمر111

االول62.6982عذيب رحيمه عوده غيث112

االول62.6570كاظم عيسى بهجت باقر113

االول62.5411داخل ناصر علي احمد114

االول62.5019محسن فاضل سمير مريم115

االول62.4084زمان محسن احمد حسين116

االول62.2180محمود كامل احمد طيبه117

االول62.1324محمد عبدالكريم نمير مصطفى118

االول61.9036حمود زغير غازي مصطفى119

االول61.8225جمعه عبيد خالد احمد120
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الثاني61.8125شغيدل جبار حسين اميره121

االول61.8100شباط محمدعلي حميد احمد122

االول61.6584حسين عوده حسن ساره123

االول61.6364رشيد مهدي عبدالرزاق زمن124

االول61.5857جبر كريم كاطع علي125

االول61.5734رزوقي عبدالرحيم رائد مالك126

االول61.5110سوادي نافع عدنان شهالء127

االول61.5096غضبان عبدهللا نجم حيدر128

االول61.4056عباس حسين محمد حسن129

االول61.2154ردام نجم كريم سالي130

االول60.9996محمد جاسم حسين علي131

االول60.9347سلمان عالوي حسين مأل132

االول60.9319يوسف الحاج محمود عمادالدين احمد133

االول60.9196بص رحمن جريان علي134

االول60.8219حسين زهير مهند اوس135

الثاني60.7112خلف طه موسى عبدهللا136

االول60.6036صالح مهدي رياض رؤيا137

االول60.4609عذيب مولى علي سجاد138

االول60.4515جبر منشد حسين ليث139

االول60.4337زيدان محمود بهاء سجاد140

االول60.3387جارح جعفر عبدالكريم تقوى141

االول60.2709شهاب احمد غسان مروه142

االول60.2337حسين مهدي مؤيد ايفان143

االول60.2045محمود عبدالستار هيثم مريم144

االول60.1790كاظم عبد احمد علي145

االول60.1424علي ضمد صباح زينب146

االول60.0346حنون خلف رياض كرار147

االول59.9803حمد جواد باسم محمد148

االول59.8073عباس علوان محسن اسراء149

االول59.8014حاشوش رسن كريم نبأ150
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االول59.2140عاشور اسماعيل سعد نور151

االول59.0521حنون خلف رعد حسين152

االول59.0413هاشم جبار ضياءالدين تبارك153

االول59.0098رشيد محمدسعيد جالل الدين حسام154

االول58.9806عبود عبدالخضر شريف هدى155

االول58.8290احمد عبدالكريم عمار عثمان156

االول58.7096حاتم عبدالجبار احمد صفا157

االول58.6888خضير مهدي حميد احمد158

االول58.6343محيسن جبار ستار ساره159

االول58.5348مشجل غركان طاهر االء160

االول58.4197محمد حسن فالح محمدحسن161

االول58.4185عزيز محمد كمال جعفر162

االول58.4003جعاري هاشم دعير علي163

الثاني58.2588شهاب احمد فرقد احمد164

الثاني58.2118حسين راضي حسين ضحى165

االول58.1864حسن حسين نجاة هبه166

االول58.1603علوان حمزه حميد مصطفى167

الثاني58.1244جاسم زغير محمد حوراء168

الثاني58.0769شبيب حسين علي اسعد169

االول58.0140جبار عزيز منذر مناف170

االول58.0083حذيه حسين مؤيد نماء171

االول57.8400علي حنون كاظم محمد172

االول57.7906عبدالعزيز سمير عمر علي173

االول57.5035محمد علي صبيح كرار174

االول57.4505حسين عريبي حسين علي175

االول57.4222كريدي فرهود حميد احمد176

االول57.2940عريبي نعيم منهل مريم177

االول57.1804حمادي فاخر عالوي باقر178

االول57.0991مبارك سعيد خلف مرتضى179

االول57.0825محمود اسماعيل سعيد دانيه180
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االول56.9900محمد ستار سامي حنين181

الثاني56.9171عبدالرضا محمدعلي فائق مروان182

االول56.7540كاظم فاضل حيدر كرار183

االول56.7275حسن شريف وديع امير184

االول56.7002خضير جبر محمود اية185

االول56.6231جالي كاظم جالل احمد186

االول56.5974محارب جاسم محمد ايمن187

االول56.5957خارع محمد رحيم ماهر188

االول56.5709ملجأ هيل نمير ياسر189

االول56.4222عبدهللا حامد زهير افنان190

االول56.3232محسن عبدالواحد عادل مصطفى191

االول56.2579علي دبخ حميد رهام192

الثاني56.2019محمد كريم علي نور193

االول56.1224راضي حميد امجد ايالف194

االول56.0738خشن ناصر سعد شيماء195

االول56.0345ادريس جبر شاني مصطفى196

الثاني55.9595خصيبه جبيش حسين كرار197

الثاني55.9547طارش خضير ياس مهند198

االول55.9019خليل اسماعيل حقي زينب199

االول55.7702عبد نافع عقبه عبدهللا200

الثاني55.5947كاظم عباس عبدالكريم سجاد201

االول55.4865خضير كاظم محمد امير202

االول55.4217فرحان غازي فيصل علي203

االول55.2956محمود مزهر ابراهيم حيدر204

االول55.2506لفته فرج خضير منتظر205

االول55.0857راضي عبود علي حسين206

الثاني54.6735موسى احمد شهاب زينب207

الثاني54.5994محمدقادر عمر ئاراس ساره208

الثاني54.5709احمد اسماعيل بسام ساره209

الثاني54.5692حاتم عبدالجبار احمد سجاد210
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الثاني54.3380صالح مرغيل مهدي غزوان211

االول54.2445محمد عبدالجبار نزار سارا212

الثاني54.2024عاجب هاشم علي عالء213

االول54.1246غاوي عبدالحسين علي مرتضى214

الثاني53.9933فارس جبار باسم علي215

االول53.9564نجف نعمة خالد نور216

االول53.8562حسين شاكر عماد محمد217

االول53.8541حميد عبدالرزاق هشام حسين218

االول53.8282حمادي جاسم معد احمد219

الثاني53.0752ساير مركب محمد يحيى220

الثاني52.9266عبدالرحمن علي عمر غسق221

االول52.8613صالح اسماعيل طالل ايهاب222

االول52.7432بدن سكر سعدون علي223

االول52.6798جاسم محمد بشار محمد224

الثاني52.5849علي ضياء لواء ضياء225

الثاني52.3576نجم جدي شهاب نبأ226


