




الـلـغـة االنـكـلـيـزيـــة: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

.(2015\10\27 في 3978)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2551)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول90.5233مريم ضياء بطرس يوسف1

االول84.3402دينا فارس عباس خماس2

االول83.5759الحكم علي حسين طوينة3

االول82.6017مصطفى احمد جواد محمد4

االول78.8412امنه خليل محمود جاسم5

االول78.5150شيرين صبيح علي هادي6

االول77.6521زينب جاسم محمدعلي سعد7

االول75.2116دنيا صباح حسين خضير8

االول74.7568نيفير بطرس الياس بطرس9

االول74.1846فرح محمد اديب محمود10

االول74.1335نورس رعد احمد مهدي11

االول73.9121بلقاء بهاءالدين احمد عبدهللا12

االول72.8179علي محمد سالم عبدهللا13

االول72.5136رويده هاشم علي عبدالعزيز14

االول72.1908رسل لؤي يوسف عبدالوهاب15

االول70.7461علي محمود علي رمضان16

االول70.1280فرقان حيدر كامل صادق17

االول70.1144مها ليث شمخي جابر18

االول69.7055رواء هاشم علي عبدالعزيز19

االول69.6939مروه سلمان محمد سالم20

االول68.8106ريم صباح ضاري جاسم21

االول65.7217هبه حسن علي شهاب22

االول65.5507سيف هللا نشأت ابراهيم شالل23

االول64.9124كرار فارس عبدالرحمن ابراهيم24

االول64.6390طيبه يوسف علوان عبود25

االول64.4580زينب سفيان نجم عبدهللا26

االول64.3842سماح سامي عبداالمير جابر27

االول64.1673زهراء فؤاد عبد حسن28
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االول63.1827حسين علي فاضل علي29

االول62.2358غسان باسل كريم حمودي30

االول62.1439عذراء حنا سليمان حنا31

االول61.7909فاطمه ليث جميل صالح32

االول61.5053سارة علي محمود رزوقي33

االول60.6651مروه ستار جبر عبد34

االول59.3383علي داود سلمان ناصر35

الثاني75.0984وئام صابر سعدون محمد36

الثاني62.0660هاجر ماجد محمد ساجد37

الثاني61.7700مهند عبداللطيف عبدالغني احمد38

الثاني60.4897محمد عبدالحسين كريم حمود39

الثاني59.6029ازهار عبدعلي سلمان مراح40

الثاني59.2189امين امير جميل محمد41

الثاني58.9969مروه علي فرحان حسن42

الثاني58.5273نورس علي يوسف سلطان43

الثاني57.8848طيبه باسم عباس جواد44

الثاني57.5317فاطمه احمد حمزة موح45

الثاني56.6995رضاب لطيف حمد طرفه46

الثاني56.4885عمر انور فرج ناوخاس47

الثاني56.4842يحيى فاضل عبود عليان48

الثاني56.4454طه محمد عباس ابراهيم49

الثاني56.4054رؤى خالد ابراهيم خضير50

الثاني56.3374محمد عبدالرحمن هاشم هادي51

الثاني56.0160مريم احمد عبد ابوكذيله52

الثاني55.8972نور صادق محمد علي53

الثاني55.8232مأرب جميل عطيه شناوه54

الثاني55.7154وسن ثجيل قاسم عنيس55

الثاني54.9634ايسر مازن عبدالرزاق قاسم56

الثاني53.7479هبه فالح حسن صالح57


