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االول90.7774حامد يوسف علوان سنيد1

االول87.9100فاروق عمر حامد سلمان2

االول86.5507محمد حسن حسين علي3

االول85.3415حيدر محمد تركي حاتم4

االول84.5300عبدهللا قحطان قيس نوري5

االول83.7130حسن قاسم علي حسين6

االول80.4913احمد جاسم محمد غازي7

االول80.3229ياسر محمد هاشم حسان8

االول80.0261حسين امير بجاي فياض9

االول79.2967نوار حقي اسماعيل جرمط10

االول78.0373علي مهدي محمد عبدالهادي11

االول77.4487حسين حسن عبدالكريم امين12

االول77.4043جعفر صالح مهدي ناجي13

االول77.3569مصطفى نعمت رشيد عبدالواحد14

االول76.8070زيد محمد حاتم عبدالغني15

االول76.3632لطيف صبر لطيف مليكط16

االول75.5399مصطفى منير عبدالرسول محسن17

االول75.1840عبدهللا مهند احمد جبر18

االول74.5835رقيه فؤاد كاظم جبر19

االول74.0406مصطفى جعفر طالب احمد20

االول73.5525طه مزهر سعد علوان21

االول73.3513محمد مهند غالب محمد22

االول72.5961اثير علي عبدالستار شجاع23

االول72.1180علي السجاد ابراهيم جواد كاظم24

االول71.4164عبدهللا وسام محي رشيد25

االول70.5902حسن ثامر عبدالجبار عبدالحسين26

االول70.3022حاتم كريم صعيب مهدي27

االول69.7803علي ستار جبار محيسن28

االول69.6227حسين كريم هديم محمد29

االول69.3312ميثم فليح حسن فرحان30

االول68.9116اسالم عالء عفون عبدالكريم31

االول68.8907انس عالء احمد شهاب32
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االول68.7564حسين حيدر محمد عبد33

االول68.5483هدى عباس عالوي عماره34

االول68.2155محمد محمود عبدالرزاق سلمان35

االول67.7792ابراهيم خالد عبدالجبار عبدالرزاق36

االول67.7612محمد قاسم نعيم حسن37

االول67.5974استبرق عبدعلي كاظم سلمان38

االول67.5532سامر عصام محمود شاكر39

االول67.4881اسماعيل حقي اسماعيل ابراهيم40

االول67.4868ياسر عادل ذرب مشري41

االول67.2632مصطفى رياض غباش عباس42

االول67.1990امير خالد جواد كاظم43

االول67.0469محمد مالك خالص حاجم44

االول66.8807منتظر مهدي صكب عكله45

االول66.6849احمد عبداالمير مهدي عبد46

االول66.6610شمس محمد صالح مهدي47

االول66.6204مرتضى كريم جبار مريوش48

االول66.5481محمد صباح عبدالقادر وهبي49

الثاني66.4464علي كمال كاظم عبدالحسين50

االول66.3150جعفر جاسم محمد علي51

االول66.2705احمد عيسى خليل شلفون52

االول66.1451علي ماجد كامل حمودي53

االول66.1205نور المصطفى علي رحيمه بدن54

االول66.1023ايناس حسين فيزي غالم55

االول66.0596اسراء علي قاسم جابر56

االول65.9127ناديه فاهم مردان صحن57

االول65.8597يحيى عماد محمدصدقي محمود58

االول65.3174علي عبدالحكيم عبود طاهر59

االول65.2150حسن علي فرحان علي60

االول65.0014امير زكي خليل محمود61

الثاني64.9536نورالدين طالب مهودر فارس62

االول64.9001عبدهللا عادل عبدهللا حسين63

االول64.7024اسيد سالم يونس فارس64
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االول64.4160نور علي خضير عباس65

االول64.2649سيف واثق شريف علوان66

االول64.2484يحيى زيد نوري لفته67

االول64.2341عبدالعزيز عماد حمدي خيرهللا68

االول64.2218زينب حميد خلف كاظم69

االول64.1991ايه عامر عبدالرضا حسين70

االول64.1773سند مظفر جالل عباس71

االول64.1281رافي عامر هرمز روفا72

االول64.0331حسن فالح حسن ابراهيم73

االول63.8015فراس كمال ناجي شاكر74

االول63.7601زينب خالد علي احمد75

االول63.5693جعفر محمد جعفر باقر76

االول63.4379محمد عبداالمير حسين مطر77

االول63.3282محمد خليل ابراهيم عبدالهادي78

االول63.2737حيدر عواد علي فهد79

االول63.2375اسراء عصام علي حسين80

االول63.2345محمود احمد محي الدين احمد81

االول62.8827سيف محمد كامل سلمان82

االول62.8648سيف احمد عبداللطيف عبدهللا83

الثاني62.8451زين العابدين حيدر مجيد جليل84

االول62.8387زينب نصير محسن جمعه85

االول62.3273عال جمال حسن كاظم86

االول62.2961نبأ عبدالزهره عبدالحسين عبدالمحسن87

الثاني62.2046احمد ناصر خشان حسين88

االول62.1839احمد نبيل جودت حسين89

االول61.8189يوسف خيون عبود يوسف90

الثاني61.1443رؤى عبد ابراهيم محمود91

االول61.0133ايه ليث يحيى كاظم92

االول60.8460عبدالرحمن خالد حامد عبدالمجيد93

االول60.7227علي ثائر جعفر عبدالرحيم94

االول60.6997عبدالمهيمن اسعد عبدالوهاب احمد95

االول60.5683محمد عامر طامي حميدي96
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االول60.5539غفران سمير حسين حسن97

االول60.2396علي صباح عباس لفته98

االول60.0607السجاد علي حيال محيسن99

االول59.9727عامر ثامر جبار مجيد100

االول59.8246ليث جاسم جابر عبد101

االول59.8061محمد رضا سعدي نوري102

االول59.7866معتز نذير ماجد عبداللطيف103

االول59.7473حنين عامر صالح ابراهيم104

االول59.6890احمد عبدالكريم عبدالنبي عبود105

االول59.3989وائل ستار جبار حسين106

االول59.3715علي وضاح طاهر عباس107

االول59.2722امير حميد عبدالحسين منصور108

االول58.9661حسنين محمد قاسم حسين109

االول58.8999امين جمال عبدهللا امين110

االول58.8218ياسمين صفاء عبد جبر111

الثاني58.7722صبري سنان صبري عبدالنبي112

االول58.7529محمد منذر بدري حمودي113

االول58.6774حنين فائز علي خلف114

االول58.5738محمد احمد شوقي كامل115

االول58.5525سجى محمد طعمه مولى116

االول58.4164شيرين عبدالهادي نوري علي117

الثاني58.3502مهند امير سليمان نعمان118

الثاني58.3330عبدالمهيمن رحيم محسن حمادي119

االول58.3261انفال خالد علي حمد120

الثاني58.2838غدير عادل عبد رجب121

االول58.2020مصطفى قصي مبدر حسون122

االول58.2017يسر سامي ابو النون عجيل123

الثاني58.0966شهد ناصر عبدالوهاب جاسم124

الثاني57.9501حسن كاظم جبر شنيت125

الثاني57.7629علي محمد كاظم عبود126

الثاني57.7278احمد عماد فليح حسن127

االول57.7263ابرار حسن مغتاظ عوده128



المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

الــهــنــدســـة الــمــدنــيــة: القسم 

صباحية: الدراسة 

2018\2017: سنة التخرج 

(السابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 

،  (2018\7\22)في  (2337)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

 .(2018\10\15)في  (3374)الدور الثاني 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول57.6179انور محمدحسن احسان انور129

الثاني57.5758حسين كريم محي جواد130

الثاني57.5756انفال عامر ياسين ارحيم131

االول57.4748احمد صالح حاتم جاسم132

الثاني57.4541حسين علي اكبر نوري حسن133

االول57.4409رواء سمير لطيف حسن134

االول57.3861سامر سمير عبدالعزيز عبود135

االول57.2649محمود فريد محمود كامل136

الثاني57.0332علي عبدالسالم غالم رضا احمد خان137

الثاني56.9282هاني حيدر سعيد حسن138

االول56.8640شمس محمد مهدي هاشم139

الثاني56.6989عبير موفق داود شويع140

االول56.6903حمزه علي غني قدوري141

الثاني56.5059احمد كريم احمد حسن142

االول56.4941شهد كاظم عبدهللا عباس143

الثاني56.4781عبدهللا فالح احمد عجيل144

الثاني56.4683اسالم مهدي صالح عيسى145

االول56.3025حسين علي قاسم حميد146

الثاني56.2653عمر سالم جسام علي147

االول55.8620احمد نافع محمدمفيد راضي148

االول55.7932حسن ماهر محمدحسن جواد149

االول55.7512احمد ضياء الدين حسين علوان150

االول55.7302علي محمد جبار دعيدش151

االول55.6699مروان محمد داود سلمان152

الثاني55.6504زهراء كريم صدام صالح153

الثاني55.6196محمد عبود مجيد سدخان154

االول55.5970علي ابراهيم لطيف كزار155

االول55.4934يوسف جميل جعفر عبدالخالق156

االول55.4709ايهاب منهل محمدسعيد عبدهللا157

الثاني55.4401مهيمن قصي عبدهللا علي158

الثاني55.2850فاضل عالء فاضل عباس159

الثاني55.0217علي هيثم محي حسين160
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االول54.9706زين العابدين رعد احمد جاسم161

الثاني54.9086يوسف احمد محمدعلي احمد162

الثاني54.6699ابهى كاظم عباس خميط163

االول54.5752بسام توفيق موله حسين164

االول54.5332نورالدين عبدهللا كاظم كاطع165

الثاني54.5075ليلى فاضل حسين عباس166

الثاني54.4512عبدهللا ماجد كاظم بدن167

الثاني54.3281زهراء صالح جاسم حسين168

االول54.2563حسن اسامة عبداالمير احمد169

الثاني54.2351باقر عدنان عبدالسيد عبد170

الثاني54.2349مصطفى كاظم حسين مهدي171

الثاني54.1932زيد عبدالكريم عطيه جاسم172

الثاني54.1800سيف عبد حبش براك173

االول54.0818اوس اياد غازي صالح174

االول54.0678نورالهدى علي حسين حمزه175

االول54.0112ساره علي ابراهيم عبدهللا176

الثاني53.8887حسين حيدر حسن جابر177

االول53.8447مصطفى محمد فرحان سالم178

الثاني53.8280الحسن علي ابراهيم جبر179

الثاني53.7589فاروق عمر ابراهيم خليل180

االول53.6870احمد عبدالرسول عبدالجبار عبدالوهاب181

الثاني53.5885ساره اسعد فليح جاسم182

الثاني53.5369علي محمد عبدالستار عباس183

الثاني53.5204يوسف عباس علي خداداد184

االول53.4809مصطفى محمد عبدالجبار عبدالوهاب185

الثاني53.4610كرار عبدالستار عبدالجبار حاتم186

االول53.4523نور محسن عبدعلي اشالكه187

الثاني53.4490مروة عباس فاضل عبدهللا188

االول53.3844عبدهللا نافع علي عبدالرضا189

الثاني53.1176مصدق عبدالمنعم مظلوم هبول190

الثاني53.0839ياسر انور رحيم عبدهللا191

االول53.0560محمد كريم حربي طرفة192
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االول53.0441رانيا باسل مهدي صالح193

االول52.9400علي فالح كاظم حمادي194

الثاني52.9258حسن رضا حسن محمدعلي195

الثاني52.8860مصطفى كاظم عبدالحسين جاسم196

االول52.8535سماح عبير عدنان عبد المجيد197

االول52.7200شمس سمير طعمه حيال198

االول52.7041علي احمد عالء جاسم199

الثاني52.6450ايات صباح علوان محل200

الثاني52.6373زين العابدين جمال حسين علي201

االول52.5758محمد عبدالكريم عبدالرزاق عبدالوهاب202

الثاني52.5649فهد عثمان مهدي صالح203

الثاني52.5609احمد عبدالجبار خلف فنش204

الثاني52.5389حيدر خالد صبحي محمود205

الثاني52.4721عال ابراهيم جبار علي206

االول52.1610امير كاظم جواد كاظم207

الثاني52.1427غياث محمد علي حيدر208

الثاني52.1239زيد ابراهيم عبداالمير هليل209

الثاني52.0989طارق شاكر محسن زغير210

الثاني51.8401ايه ابراهيم عبدالعزيز رمضان211

الثاني51.7857ساره كاظم عباس خميط212

الثاني51.7830غسان محمد حسن محمد213

الثاني51.7751كاظم علي هليل حمود214

االول51.6418ميس انور علي محمدامين215

الثاني51.6120يوسف لؤي يوسف عبدالرزاق216


