






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

اإلنـكـلـيـزيـة الـلـغـة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول91.0656ابراهام اكوب هارتيون كاسيا1

االول87.4097حيدر غازي علي ليلى2

االول86.7805حمدي حمودي احمد ايه3

الثاني82.7246محمد احمد عقيل اسراء4

االول82.4208نيرك كاظم محمد كرار5

االول80.8198مرهون محمود امجد شمس6

االول77.1974ابراهيم رشيد سعيد حسن7

االول76.9169عذافه حسين حيدر رسل8

االول76.7727خليفه عبود فالح انمار9

االول76.7526جبر قاسم علي زينب10

االول75.8631طعمه جعفر عالء مريم11

االول75.3155حسين عزيز رعد عزيز12

االول73.0984سبع عبدالجبار هيثم حسين13

االول72.9685محمد عالوي حسن هبه14

االول72.8081قاسم عاصم عماد علي15

االول72.0653داري حسن محمد حسن16

االول71.9393محمد لطيف مهند ميالد17

االول71.7580عبد جبار رافد علي18

االول71.7059طعمه خليل كاظم شهد19

االول71.3949نامدار احمد شهاب زهراء20

االول71.0768عبد كريم محمد زهراء21

االول70.6647ذياب عبدالحسين رائد زينه22

االول70.5200سعيد رؤوف قحطان تبارك23

االول70.2054دربي هدهد كاظم محسن24

االول69.5321سعود رميض سعد ضحى25

االول69.2941كريم هادي سامي ايمانويل26

االول68.8164احمد صالح خالد صالح27

االول68.5375عباس خضير حيدر ايات28

االول68.0214عباس محمد عبدالسالم ماجده29

االول67.8121تويه طراره صبيح فاطمه30
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االول67.2043محمد كريم طارق سهاد31

االول66.9230نجف اكبر علي سلمان ايه32

االول66.3164زبون حسين علي حمزه33

االول66.0320موسى عطوان احمد حسن34

االول65.7923عطيه علي محسن حوراء35

االول65.0642كاظم كاطع رحيم وليد36

الثاني65.0116حسن عبد حمزه لجين37

االول64.5324علي محمدحسن عدنان تقى38

االول64.4843غليم كامل غسان حنين39

االول64.3774بوهه حسين محمد اوراس40

االول64.1598عبدالحسن صاحب رعد صاحب41

االول63.9833جاسم كصاب جاسب شهد42

االول63.8576عناد دايخ سعد زينب43

االول63.4965انصيف جرمط سالم علي44

االول63.1183عزيز رشيد محمود امنه45

االول63.0078عبدهللا عبد صالح داليا46

االول62.4229حسين صالح عبدالرحيم رشا47

الثاني62.0006عزيز سعيد علي شهد48

االول61.8287عبود مولى احمد ديانا49

االول61.6633محسن عاطف عباس حمزه50

االول61.2770نجف غريب جاسم محمد51

االول61.2662عليوي عباس نصير سليمة52

االول61.0887عوده حسين باسم علي53

االول60.6506عيسى حسين عبدهللا افنان54

االول60.3385عذيب فدعوس جمعه براق55

الثاني60.2961خشن ناصر سعد زينب56

االول59.9210علي عبدالرحمن علي نور57

االول59.6273صالح حسين شاكر نبأ58

الثاني59.2932علي عبدالمهدي جمال محمد59

الثاني59.1465عبدالمجيد عبود هالل نجوان60
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االول58.9858عاكول فعل كامل محمد61

االول58.8809مطر حنون نعيم ميسم62

الثاني58.7636مطر فيصل عدنان فاطمه63

الثاني57.7141عبدالحسين ناصر حسين ايه64

االول57.0837مهدي عبداالمير ليث ايات65

الثاني55.9223سبع هادي احمد ايه66

االول55.5305بنيان عبيد كريم غدير67

االول55.5232حسن ابراهيم احمد محمد68

الثاني54.5303محمد صادق عمر انفال69

االول54.4941معله جابر محارب جابر70

الثاني54.0129علي ايوب انيس ايهاب71


