






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

المدنية الهندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول91.5053صالح محمد عزيز شايش1

االول87.8210محمد مطلك محمد احمد2

االول85.8624عبدالوهاب اسماعيل لؤي شهد3

االول83.5565علوان عبدالحسين باسم ميثم4

االول83.2763محمدعلي عباس خضير غفران5

االول82.1748ناصر عبدالجبار مدرك عماد6

االول81.3021علي محيسن هديب علي7

االول80.7069جاسم حسين خليل مهند8

االول80.1400عبدالرزاق ابراهيم اسماعيل بكر9

االول79.3457جسام كامل مؤيد فهد10

االول79.2893علي منفي محمد هاشم11

االول79.0601احمد هاشم جمال اثير12

االول79.0295فليح عباس عوده علي13

االول78.8702محمدحسن صالح رعد ساره14

االول78.1170خضير كريم محمد مرتضى15

االول77.4332جاسم بخيت حسن لينة16

االول75.7966مولود فاضل شوان ضحى17

االول75.5754حسون ياسين جليل ياسين18

االول75.4781معيلو ابراهيم خليل عمر19

االول75.0765حافظ جاسم محمد ساره20

االول74.9799شلتاغ عبدالحسن عامر مرتضى21

االول74.9449علي مكي علي محمد22

االول74.9362عنون اسود عدي زمن23

االول74.5245صالح غازي اياد احمد24

االول74.3816عبدهللا محمد فرج محمد25

االول73.6341جاسم هادي عماد رفل26

االول73.5654محسن علي غسان علي27

االول72.8279جاسم مجيد محمد مصطفى28

االول72.7819توفيق سلمان اثير حمدي29

االول72.6466عبدالحميد شوكت سعد سليمان30

االول71.7827داود اسماعيل مثنى زينه31

االول71.6534عبود محسن فيصل احمد32

االول71.0672ناصر حامد خالد كرار33

االول71.0497مهلي فليح حسن رغد34

االول70.9731سلمان عبدالرحمن عامر زينب35
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االول70.9218ظاهر ابراهيم ازهر مصطفى36

االول70.7541احمد محمدفاضل ليث حسام37

االول70.6835عبيد عوده هاشم علي38

االول70.6793سعيد شاكر ظافر نور39

االول69.8434ملك محمد عدنان ساره40

االول69.7135محمدعلي مهدي باسم مهدي41

االول69.4980حيدر حسين طالل عباس42

االول69.3248هالل علي حسين سجاد43

االول68.8100جزع خلف عالء تمارا44

االول68.7011امين رحيم محمود نورا45

االول68.5496رشيد مهدي حيدر حسن46

االول68.4836عفتان تركي احمد مصطفى47

االول68.2213حميد عبداللطيف عادل ايه48

االول67.9868محمدعلي عبدالكريم نصر كمال49

االول67.9727عبدالجبار محمود سعد ايمن50

االول67.8426عزت سامي نبيل عامر51

االول67.6853لفته محسن ماجد مرتضى52

االول67.2904علي حسن عادل عبدالكريم53

االول67.1854خليل ابراهيم عزيز محمدباقر54

االول67.1770صالح عبدالقادر فاروق عبدالقادر55

االول67.1015عباس فاضل احمد عبدهللا56

االول66.1905سلمان جيجان رعد غيد57

االول66.1793جبر حسين علي اوس58

االول66.1300صالح مهدي مصطفى محمد59

االول65.9545محمدعلي حسين صاحب حسن60

االول65.8261حسن حميد عدي محمد61

االول65.4495محمد فاضل هالل ريم62

االول65.3050مرزه جليل جميل علي63

االول65.2491حسوني فلحي محمد احمد64

االول65.1085مهدي عبدالهادي احسان اسان65

االول65.0620عبدهللا علي داود مصطفى66

االول65.0364جواد صبار عبدالجبار مصطفى67

االول64.6693احمد سلمان اياد مصطفى68

االول64.2748مصطفى قاسم عادل محمد69

االول63.9711علوان هاشم منال نورالهدى70
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االول63.8271ابوالشون عباس عزيز حيدر71

االول63.7807راضي عبدالحسين عالء ريهام72

االول63.3986خضر عبدالمطلب كريم حيدر73

االول63.3083جاسم حسن مزهر مينا74

االول63.2121عبدعلي عبدهللا مهدي حوراء75

االول63.2032رشيد مجيد جمال يوسف76

االول62.9631حسن علي عامر احمد77

الثاني62.6074حمد عبدالرحمن محمدناصر رقيه78

االول62.1713علي محمد احمد علي79

االول62.1667داود محمد عبدالسالم محمد80

االول62.1480عبدالجبار عبدالهادي ضياء عبدالهادي81

االول62.1260جعفر عبداالمير عماد منتظر82

االول61.8483محمد احمد عماد احمد83

االول61.5677محمد جاسم هيثم همام84

االول61.2311جبر عبدالصاحب يونس مهند85

االول61.1548ضاحي عبدهللا حسين مسلم86

االول60.8879مهدي محمدعلي هيثم العابدين زين87

االول60.8372محمد حسين مالك ايه88

االول60.4195جميل عباس صباح احمد89

االول60.1583مجبل الزم رعد علي90

االول59.9910نهار ساهي قاسم احمد91

االول59.9282محمود صبري عبدالكريم حسين92

االول59.9277ذويه سواري محسن حيدر93

االول59.9087غضيب لعيبي غازي مرتضى94

االول59.8856خضير ياس زوبع امين95

االول59.7871فريح مهدي صالح محمدالمهدي96

االول59.7727علي عبدهللا مثنى مصطفى97

الثاني59.7602محمود عبدالمنعم ماهر ياسر98

االول59.6367محمود عبدالحسين عمار احمد99

االول59.4385جابر حسن طالب علي100

االول59.1913سعيد حميد وليد محمد101

االول58.9128حمود جاسم محمد شمس102

االول58.8779سليمان عبدالقادر صالح احمد103

االول58.7403سلمان رحيم ماجد بروء104

االول58.6655عبود حاتم حيدر احمد105
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االول58.6217ياسين مالك محمد حسين106

االول58.4424حسن محمد حسن احمد107

االول58.4143بشير يحيى ايثار سالي108

االول58.3711احمد فؤاد ياسين امنيه109

الثاني58.1516ناصر عبداالمير عماد حوراء110

الثاني58.1464حسن كاظم حسين زينب111

االول58.0165محمدحسن عبداالمير ثائر يوسف112

االول57.9920عيسى جاسم ماجد محمد113

االول57.8586عيفان علي خليل احمد114

االول57.7697رؤوف زهير فرزدق جلنار115

الثاني57.6583رحيم عبدالرضا احمد زينب116

االول57.5941مراد عبدهللا الدين نجم علي117

الثاني57.4183محمد عبدهللا كاطع اسامه118

االول57.4075كشمر نعيمه علي طيبه119

االول57.2966عمران عبدالقادر طارق عبدالقادر120

الثاني57.0531حسين احمد شهاب احمد121

االول57.0112رديف ابراهيم طالب حارث122

االول56.9833حسن فليح عالء مصطفى123

الثاني56.9830اسماعيل غسان فراس احمد124

االول56.7321خليل ابراهيم عبدالستار ايمان125

الثاني56.7207هالل حسين سالم اسامه126

الثاني56.6324خدام عبيد رافد مرتضى127

االول56.5893فاضل كامل رائد علي128

االول56.5837ياسين حسن حامد عبدالرزاق129

االول56.4250نعمه سلمان داود حيدر130

الثاني56.4055جابر محمد ابراهيم غدير131

االول56.3228حسين علي عالء عمر132

االول56.2585حسين عبدالرزاق حازم سرى133

الثاني56.2352مجيد صعب رافع وليد134

االول56.1562حسين اسماعيل نمير فرح135

الثاني56.0931حسون جهاد قاسم علي136

االول56.0897رسول شاكر صفاء سجاد137

االول56.0544ارخيص فنجان علي زهراء138

الثاني56.0450سعيد رشيد محمد جعفر139

االول56.0374محمد غالب وليد احمد140
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االول55.9923ناظم عدنان احمد بكر141

الثاني55.9226طه سعدي هاني عبدالرحمن142

االول55.8266حسين حميد مجيد ادهم143

الثاني55.8167نجم حسين علي طارق144

االول55.5795كاظم خضير ناجح غيث145

الثاني55.5518اسود نشأت اكرم زهراء146

االول55.5327مراد اغاجان حسن حيدر147

االول55.4846درين ياسر عمار ياسر148

االول55.4830عبد حسن حسان مصطفى149

الثاني55.4577سليمان داود سلمان حسين150

الثاني55.3558زيدان حسن علي ساره151

االول55.2590سلمان عبداللطيف ماجد المنتظر152

الثاني55.2574علي حسن قاسم ايمن153

االول54.8786كنيدح عليوي حسين الدين سيف154

الثاني54.7426جاسم علي ياسر فواز155

الثاني54.6742محمد عوده محسن مجتبى156

االول54.6070شكر علي رافع علي157

الثاني54.4852هاشم علي ظافر مصطفى158

الثاني54.4539سلمان عبدالوهاب محمد عبدالوهاب159

الثاني54.4473حمد حامد محمد حامد160

الثاني54.3052عبدالحسن سفيح ماجد هديل161

الثاني54.2746ابراهيم جمعه محمد مصطفى162

الثاني54.1514حسين علي زهير علي163

الثاني54.0255خضير سلمان علي محمد164

الثاني54.0127بدر علي طه عباس165

الثاني53.9424داود حسين محمد احمد166

الثاني53.9159نجيب محمد جاسم محمد167

الثاني53.9018حسن غايب جبار محمد168

الثاني53.8226ابراهيم شياع عبدالجليل نورهان169

االول53.8126ناجي ناطق امير داليا170

الثاني53.8065سلمان عذاب هادي علي171

االول53.7999حسين عبدالجبار حسن قدس172

الثاني53.7505جمعه حاتم عدي عبدهللا173

الثاني53.7251محمد سعدون قصي براء174

االول53.7101طلب عبد محمد كرار175
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الثاني53.6905درويش جوامير جليل حسين176

الثاني53.5778فاضل عبدالجبار اياد محمد177

الثاني53.5746كاظم محمد جاسم ذوالفقار178

الثاني53.5477محمدعلي حسين سلمان طه179

الثاني53.3599هالل حامد صالح غيد180

الثاني53.2512حسن اسود علي اوس181

االول53.2360حمزه جواد حامد حسين182

االول53.1325سريح كاظم عبدالكريم اسامه183

الثاني53.1184نايف كاظم اسعد داليا184

الثاني53.0322راضي عبد ظافر نورالهدى185

الثاني52.8360داخل تركي عالء سجاد186

الثاني52.7836محمدرشيد ياسين محمود عبدالرحمن187

االول52.4285حسين حمد صالح محمد188

الثاني52.2388عنبر صابر غياض مصطفى189

الثاني52.0521محمد اسماعيل صائب زيد190

االول52.0438حمه نومان محمد حسين191

الثاني52.0175حسين شاه ابراهيم كرار192

الثاني51.1895ابراهيم عبد ياسر نور193


