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االول87.7047هديل احمد سلطان عربيد1

االول86.1771رغد محمد رشيد خضير2

االول83.6110رامي فيصل ياسر قاسم3

االول82.7650الهام عماد كريم جاسم4

االول81.8945ميس شاكر علي سليمان5

االول80.3057مكي عبدالباسط ابراهيم عبدالوهاب6

االول80.1523حنين موفق فتحي حسن7

االول78.9803مروه عبدالحسن مطرود عبدالحسين8

االول78.0087حسن خيرهللا عبدالحسن بندر9

االول77.0110ليان حازم سعيد حميد10

االول76.8166باقر اياد ثامر علي11

االول76.0494حيدر سعد علي عبدالحسين12

االول75.3403علي محمد خزعل عبدالحسن13

االول74.3064عبير سمير شاكر محمود14

االول74.2665ريهام علي حسين عبيد15

االول73.2052محمد سكر جلوب عباس16

االول73.1461محمد منصور كاظم علي17

االول72.9890احمد حسن عزيز علي18

االول71.9087عهود عدنان يونس حسن19

االول71.0940ياسر حسين عبد عيدان20

االول70.8807سهاد حسن حسين كاظم21

االول70.8399سجاد عبدالمجيد حميد حسن22

االول70.4369حسين علي حرج عطيه23

االول70.4020ياسر علي خضير قدوري24

االول70.3085ضحى محمد صبري لطيف25



الـــــقــــــانـــــون: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادةصباحية:  الدراسة

(الثالثة والعشرين  ): اسم دورة التخرج2014\2013:  سنة التخرج

(5137)و  (4096)الدور الثاني  (2772)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

(143)الدور االنساني 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول69.6223مقداد رياض لفته عريبي26

االول68.7563رواء سعد عبدالحسين شمخي27

االول68.5946منيره محمد كيالن عبدالقادر28

الثاني68.4145عمر مؤيد شاكر محمود29

االول68.3315زيد اكرم عزيز داود30

االول68.3152رند حيدر عبدالعباس شغاتي31

االول68.3031فيروز فلح حسن علي32

االول68.0387مرتضى بشار خضير عويد33

االول67.8890حيدر عبدالحسين جبر جابر34

االول67.8540رؤى محمد يعكوب يوسف35

االول67.6319زينب اسعد صبر حاشي36

االول67.5647رسل خالد راضي جوده37

االول67.3080حنين عدنان عبدالرحمن قيصر38

االول67.2489نورالهدى امان ابراهيم عبدالحسن39

الثاني67.1166زينه حسين عبد سلمان40

االول67.0640امنه عماد كريم جاسم41

االول66.4473آزاد سيروان تاج الدين شمس الدين42

االول66.3402شيرين خضير ارحيمه محمود43

االول65.9445ميسم مصطفى يوسف رضا44

االول65.5152ضحى رحيم قاسم ناصر45

االول65.3645اسراء علي جاسم داود46

االول65.3288علي كاظم ارزوقي طاهر47

االول65.3247زينب غانم معارج عليوي48

االول65.2413منتظر صالح زغير نشمي49

االول65.0872ديمه محمد عبدالوهاب عبدالقادر50
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االول65.0022علياء احمد خزعل حمادي51

االول64.9467فاطمة نبيل ابراهيم محمد52

االول64.9095حيدر اياد شوقي خليل53

االول64.9072ضرغام هاشم محمدنوري سلمان54

االول64.8741نورالهدى يوسف حميد موحان55

الثاني64.8529احمد سرحان ابراهيم مراد56

االول64.8035حيدر ماجد نافع عارف57

االول64.7640ليندا محمد فوزي جعفر58

االول64.5432نور نعيم جوي محي59

االول64.3185معمر خوام عباس غليس60

االول64.2805تقى عالء حسين شكر61

االول64.2588عبدهللا محمد عبداالمير شبيب62

االول64.0810حسن غالب وهيب كاظم63

الثاني63.8883رسل رباح عواد كاظم64

االول63.8328نوره فيصل غازي عمران65

االول63.8165بارق طارق احمد كاظم66

االول63.7492عمار ظافر صيهود عبد67

االول63.3330سلوان اسماعيل عبدالشهيد حسين68

االول63.2053علي سعد باقر كاظم69

االول63.1317يوسف مهدي جبر ماهود70

االول63.0846حسام جميل جابر محسن71

االول62.8424حنان ماجد راضي ريكان72

الثاني62.6726محمد علي عباس عبدهللا73

الثاني62.4831ضحى عبدالرزاق احمد ثجيل74

االول62.3389كامل حميد راضي سلومي75
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االول62.3092ميثم علي عبد سلطان76

االول62.2042محمد محسن علي نصيف77

االول62.1978سيف خليل اسماعيل علوان78

االول62.1575وليد خالد فاخر غيالن79

االول62.0697مرتضى عدنان حيدر عزيز80

االول61.8629نور كريم مهدي محمد81

الثاني61.7441علي عاطف سعيد عباس82

االول61.6766زهراء عبد سعد امين83

الثاني61.6665حكم عامر احمد عمر84

االول61.5687االء اياد سالم روضان85

االول61.4659رؤى كاظم جمعه علي86

االول61.3668حمد ثائر موسى محمد87

االول61.0633علي باسم محمود مزهر88

االول60.9775حسين جبار حسين رحيمه89

االول60.9641سيف سامي اسد شكرهللا90

االول60.9470ناديه مأمون صالح مهدي91

االول60.9193مصطفى رحمان يوسف روضان92

االول60.8170زكريا رافع رجاء حسون93

الثاني60.7884محمد عالء فياض علي94

االول60.7341حسين جاسم محمد عبيد95

الثاني60.5735محمد جاسم محمد جابر96

االول60.4285كرار عصام امين رحيم97

الثاني60.4148ياسر عبد ابراهيم خليل98

االول60.3899طيف نشأت ابراهيم شالل99

االول60.3847علي ريسان حسين خلف100
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االول60.2307ابراهيم عبدالناصر عبدالمجيد فهد101

االول60.2271حيدر كاظم جواد كاظم102

الثاني60.2155ريام نصيف جاسم نفاوة103

االول60.1946عباس عبدالحسن مطرود عبدالحسين104

االول60.1381احمد عدنان زيدان حسون105

الثاني59.9019معتز ستار حسين حسن106

الثاني59.8723علي جاسم احمد عباس107

الثاني59.7722اسراء خليل احمد عزاوي108

الثاني59.7648حسن عواد مطرود جديح109

االول59.7472مروان نزار منصور سلمان110

االول59.7337ريام علي عباس علي111

الثاني59.7020محمد فائز حسين محمد112

الثاني59.6756أمير عبود عبداالمير كاظم113

الثاني59.4496يوسف قاسم محمد عواد114

الثاني59.4398الحمزه جميل زغير رسن115

الثاني59.4286احسان محمد علي خلف116

الثاني59.3685هشام عباس صاحب زغير117

الثاني59.0594اسراء علي محي الدين محسن118

الثاني58.9772سنا حقي اسماعيل ابراهيم119

االول58.9598نهيل فهد بيجان حسن120

الثاني58.9448سارة ستار غريب121

الثاني58.8957مينا محمد حسين عبد122

الثاني58.8847احمد ابراهيم محي عبود123

الثاني58.8749مصطفى عصام محمدهادي عبدالرسول124

الثاني58.7769احمد صالح الدين احمد سلمان125
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االول58.6325احمد خليل ابراهيم عبود126

الثاني58.3639اسراء جليل ابراهيم مهدي127

االول58.2518احمد كامل مظلوم مبارك128

االول58.0777خضر هيثم حربي صالح129

الثاني58.0171رند فهد بيجان حسن130

االول57.9778غزوان خلف حسن عالوي131

الثاني57.8869صفوه عصام صبحي كاظم132

الثاني57.7426ضحى ناجي سعد ياسين133

االول57.7059سندس حسن هويدي عبيد134

االول57.6977حسين محمود عبيد عبدعلي135

االول57.6157ياسر سامي حميد لفته136

االول57.4389عمر عبداالمير مشتت زبون137

االول57.0552عبدهللا احمد كمال احمد138

الثاني57.0482حنين علي غانم ماهود139

الثاني56.9363مصطفى اياد عبدالكريم عبدالرزاق140

الثاني56.9242صبا فالح خضير141

الثاني56.8067هاله سعدون سكر بدن142

الثاني56.6925ياسمين نبيل صالح حميد143

الثاني56.4683جمال عبدالناصر عبدالمجيد فهد144

الثاني56.4644مهند حسام الدين عبدالقادر نوري145

الثاني56.3954احمد ابوالهيل خلف زايد146

الثاني56.3299نور فائز حسين محمد147

الثاني56.2409احمد جاسم محمد حسون148

االول56.1711نور فخري رشيد عبدالخالق149

االول55.9610علي فاضل محمد صالح150
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الثاني55.7354نورهان صباح حسن راضي151

الثاني55.5237علي فليح حسن مصطفى152

الثاني55.4511احمد رزوقي عبدالحسين سعد153

االول55.1851علي صبحي صالح وحيد154

الثاني54.8245محمد احمد رشيد محمد155

الثاني54.6342سالي حقي اسماعيل156

الثاني54.4005يسر انور لطيف157


