




الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

المدنية الهندسة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2020\2019:  التخرج سنة

( والعشرين التاسعة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

الثاني81.8852احمد حسين كاظم هدالن1

االول72.6527احمد سعد نعيم عريبي2

االول54.1229احمد علي حسين سعيد3

االول61.5585احمد محمد شحاده ابراهيم4

االول71.6498اسامه مروان خزعل الياس5

االول64.0559الحسن طالل حميد عباس6

االول86.5402الحسن هالل خطاب عمران7

االول62.7723الحسين عبدالغفار عمر محمد8

االول80.9904الحمزه براء مصطفى احمد9

الثاني64.7478العباس شاكر عبد عطيه10

الثاني62.2874اماني عامر عبود عباس11

االول72.1388ايه عبدالجبار محمد ياسين12

االول59.6680جعفر عبدالصاحب جابر محسن13

االول62.7258جعفر معزالدين جمال الدين عباس14

االول78.6930جعفر وسام حسين موزان15

االول79.9641حسام الدين حيدر خليل ابراهيم16

الثاني67.5361حسن صالح نعومي نوري17

الثاني61.7460حسنين اكرم عطا شوكت18

االول71.6082حسين جمال كريم وهيب19

االول63.0856حسين عمران جياد راهي20

االول69.9904حكم قيس صبحي مصطفى21

الثاني54.3272حيدر جبار علي بدع22

االول63.2657حيدر رعد عبدالرضا عبدالواحد23

االول76.6321حيدر سعد مهدي هادي24

االول61.1585رحمه جمال جمعه نعمه25

الثاني61.8052رسول محمد سلمان حمد26

االول59.1523رضوان عماد ياسين سيد27

الثاني56.9953رغد خليل خميس فرحان28

الثاني60.6515ريام محمد رحيم ظاهر29

الثاني59.7192زهراء محمد عكله غالي30

االول61.7922زيد ارزيج صبر ثامر31

االول61.7748زيد بالل احمد حسين32

االول68.2837سجاد عادل خلف محمد33

االول57.9992سجى حميد عبدك نيرك34

الثاني56.8195سالم كاظم فيصل حربي35

االول56.4522سيف حيدر جبار عبداالمير36

الثاني57.1237صفا معد جاسم مزهر37

االول64.2922طيبة عثمان شاكر احمد38

االول68.5015عبدهللا عبدالرزاق هاشم اسماعيل39

االول69.1739عبدهللا عبدالكريم حسن فرج40
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االول61.3187علي ضياء طارق جاسم41

االول62.9757علي عامر عطوان علي42

الثاني54.7876علي عذاب صياح ثجيل43

االول58.0474علي كريم شحل جياد44

االول78.8330علي محمد نورمحمد احمد45

االول66.4757عمار يوسف رشيد محسن46

االول59.4125عمر كامل بدن صالح47

الثاني54.5031عمر محمود تركي محمود48

االول67.6758عيسى جبر عبدالحسن شجر49

الثاني56.4764محمد احمد محمد مشجل50

االول88.3233محمد رائد رشيد سعيد51

االول63.0858محمد رغيد سعيد عبيد52

االول68.9817محمد صالح مهدي كاظم53

االول60.8149محمد علي سبع خميس54

الثاني67.5987مروان حميد كردي عبدالعزيز55

االول61.9873مريم عبداالمير جوحي حسين56

الثاني65.9108مصطفى احمد رشيد اسماعيل57

االول61.6422مصطفى محمد الزم مهوس58

االول62.7248مصطفى هشام محمود حسن59

الثاني58.9698منتظر جبار رسن مجمان60

االول74.0888منتظر قيس مزهر حسن61

االول67.7272منذر مؤيد متعب سالم62

االول68.4894ندى نمير خالد احمد63

االول64.0248نور عادل جاسم حسن64

االول65.3320نور عالءالدين حسين علي65

االول66.4329هدير ضياء فرج عذيب66

االول63.0601يوسف اسامه كاظم جباره67

االول62.5887يوسف عبدالكريم عباس سعيد68


