


الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

اإلنكليزية اللغة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2020\2019:  التخرج سنة

( والعشرين التاسعة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول81.4676احمد حيدر عبدعلي طريخم1

االول72.7622احمد صباح حسن زناد2

االول65.8963احمد كاظم لفتة جبر3

االول93.5383استبرق رياض فاخر عطيه4

االول76.8439استفانوس مؤيد هادي كريم5

االول81.4788اسراء قاسم حسون صالح6

االول68.7045اسوان عبداالمير جاسم عاشور7

االول78.8197اسيل احمد علي شمه8

االول72.3846اسيل محمد حسين حمود9

االول91.3118امين علي ششو عفش10

االول78.6812انس الطيف هذال طعمه11

االول68.2988ايمان رعد كريم عطيوي12

االول61.2655ايه سعد رضا محمد13

االول66.8570ايه قاسم محمد لفته14

االول69.2212بنين عمران غازي مطر15

االول65.6403حسين علي جمعه خشان16

االول76.9917حنين حامد محمد سلمان17

االول76.6763حنين مالك عبدالرضا كزار18

االول70.7714حيدر محمد مظلوم رويض19

االول79.7291داليا اياد عدنان كاظم20

االول64.7375رانيا صباح حسن طوفان21

االول71.0867رحمه صالح حسن فاضل22

االول82.2714رنين علي حسن قيم23

االول75.2885ريام شهاب احمد حبيب24

االول73.3690ريام عماد عبدهللا خضير25

االول66.1043زيد شاكر عبد عبيد26

االول87.1065زينب اياد محمدعلي فاضل27

االول75.6331زينب محمد خزعل كباشي28

االول73.3723ساره رعد سعدي عبداالمير29

االول80.7887سجاد عبدالرحيم كاظم علي30

االول67.0584سجى مشتاق طالب هاشم31

االول70.7412سراء نزار سعد محمود32

االول66.4275سمى وعد احمد ياسين33

االول67.3148سيف خضير عباس حمزه34

االول79.7599شمس الدين فخري حسين خليل35

االول66.5746صابرين ابراهيم سرحان سلومي36

االول80.2878صفا فراس ناجح حسن37

االول67.0356طه حاتم عبيد كاظم38

االول82.4696عامر ماهر محمدعلي حسن39

االول65.3409علي محمد جابر عبدهللا40
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االول78.9011علي هادي علي دهش41

االول83.6034عمر كريم حسين عبد42

االول71.0075غيث مؤيد عطيه شناوه43

االول91.2150فاطمة الزهراء فائز عباس وهيب44

االول72.3684فيصل سمير كامل عبدهللا45

االول93.7456كاييل رافي ارام عبو46

االول69.3707كناري عبدالكريم كاطع عبدالساده47

االول71.6769النا علي عمر كريم48

االول70.5123محمد بسام حامد صادق49

االول85.5727محمدباقر سمير لعيبي حسين50

االول89.1111مروان سمير وديع يعقوب51

االول66.0854مروه مناحي بريه جبر52

االول69.9423مريم شمس الدين رستم كاظم53

االول74.8393مريم عبدالكريم خلف علي54

االول67.4807مريم نجم عبد موسى55

االول69.8380مصطفى احمد محمد حنين56

االول85.2929مصطفى كريم هديم محمد57

االول68.7430مصطفى موحي ماضي كرم هللا58

االول65.5523مصعب مهدي سلمان داود59

االول69.8608مالك عماد ياسين سيد60

االول64.2312مياده مهند لطيف محمد61

االول77.4299مينه عمادالدين فاضل عليوي62

االول89.4997نرجس حسن عليوي محمد63

االول68.0204نرمين خالد رحيم علي64

االول68.2009نور رياض علوان منصور65

االول66.8537نور عبدعلي حسن صالح66

االول64.2971نورالهدى وليد غالب محمد67

االول67.3750نورس احمد جابر مطرود68

االول74.2305هدير كنعان محسن علي69

االول69.1496هديل حكيم ويس مراد عزيز70

االول67.4568وردالندى حاتم حمدان صالح71

االول82.3669وسام فالح كاظم عبدالحسن72

االول80.1315وسام كامل محسن جاسم73

االول77.8449وفاء حسن عوده جاذب74

االول85.5435يحيى سالم خلف عداي75


