




الـــــقـــــانــــــــــون: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

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

(2015\11\9 في 4280)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2552)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول90.2971سمر هيثم كامل جاسم1

االول85.0996سيف سليم مرزه كاظم جواد2

االول78.9622عبدالخالق ياسين احمد عواد3

االول77.8260سحر منعم عبدالرحيم ابراهيم4

االول77.0227االء اكرم صدام مدنف5

االول76.2858مروه طارق سرحان ذياب6

االول73.9351نور هاشم محمد لفته7

االول73.4047ريام علي عناد رسن8

االول72.1489محسن جهز جريان هبول9

االول71.8883حيدر جواد كاظم جبر10

االول71.5445سامح جميل شناع سلمان11

االول71.0628محمدعلي جاسم محمد يوسف12

االول70.9767عبير فاضل فؤاد حسن13

االول70.1922مظهر ناهض مظهر علي14

االول69.7660جعفر عبدالجليل عبدالحسن بدر15

االول69.7556سيف سعد شهاب احمد16

االول69.1875علي كاظم عجيل عبيد17

االول69.0786زيد محمد شهاب محمدحسن18

االول68.7807ضرغام حسن فزع جبر19

االول68.6833احمد حمزة علي سهيم20

االول68.3062ايه محمد فاضل يحيى21

االول67.4050هبه علي هاني يوسف22

االول67.1526كرار علي ناصر هاشم23

االول66.8515ابوعبدهللا عدنان مهنا جاسم24

االول66.3825حسن رياض محمد حسين25

االول66.2383طالب حاتم طالب جاسم26

االول66.1773فرح باسم محمد اسماعيل27

االول66.0243احمد علي مشكور شمر28

االول65.7070نورالهدى جبار كاظم محسن29
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االول65.3317علي ميثم جواد كاظم30

االول64.6581حيدر علي عبدالحسين ناصر31

االول64.4485هند رعد عبد صبيح32

االول64.4433احمد سمير جالب عبد33

االول63.7371علي رزاق عبود طارش34

االول63.6079سهير علي نعمه شبار35

االول63.5241عمر عبدالباسط شاكر سعيد36

االول63.3224كريم محمد كريم معيدي37

االول63.2835زيد عبدالكريم عباس خليل38

االول63.1084علي سعد فارس عباس39

االول62.9693محمد حسيب محمدهادي علي40

االول62.5142عدنان عباس سعودي بدر41

االول62.3903مينا اياد كمال الدين منسي42

االول62.3330رؤى نهاد عبدهللا بدر43

االول62.2457محمدعبداالميرعبدالحسين صحين44

االول62.0138احمد عبدالكريم جاسم عبدهللا45

االول61.7922حيدر جعفر عبدهللا جارهللا46

االول61.1257ليث عبدالرزاق زياره نعمه47

االول61.0590فيصل علي حسين مطلك48

االول60.8903جعفر هادي عيسى موسى49

االول60.8688لبنى امجد عثمان بكر50

االول60.4983عال عبدالكريم حسين جبر51

االول60.1741وسام ثامر طالل سلمان52

االول60.1145عمر خضير عباس عطيه53

االول59.7189زهراء بهاء قاسم محمدصالح54

االول59.1981عزالدين انمار عبدالجبار محمد55

االول59.1829سارة جهاد محمددرويش عبدالسيد56

االول59.1489هبه عبدالوهاب احمد حسين57

االول58.1499احمد خليل عبد صالح58

االول57.9369علي عباس صياح عطيوي59
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االول57.6982هيلين واثق هاني جياد60

االول57.5116احمد انمار فالح سرهيد61

االول57.4363حسام سالم علوان فرج62

االول57.0967زينب سعد جاسم محمد63

االول56.9768بان باسل نوري حسين64

االول55.9180حسين عيسى خليل علي65

الثاني64.2230زيد شاكر عباس66

الثاني64.1982علي جواد خلف67

الثاني62.9126آية بشير جواد68

الثاني62.4765ندى حسين عبدالرضا69

الثاني61.7065الحسين علي ابريد70

الثاني61.4250نور جالل حميدي71

الثاني61.1746مينا عادل شهاب72

الثاني60.9235سامر عباس فاضل73

الثاني60.7002حسين علي هاني74

الثاني60.5168نور عماد عبدالجبار75

الثاني60.4991علي باسم عالوي76

الثاني60.3413ليث كاظم محمد77

الثاني60.1317ميزر محمد نومان78

الثاني59.5375صديق محسن حسب هللا79

الثاني59.2218احمد كاظم هميله80

الثاني59.0983ساره عالء حميد81

الثاني59.0081باني محمد باني82

الثاني58.9134سالي اياد عبدالعزيز83

الثاني58.9042مصطفى عمار عدنان84

الثاني58.7433فهد حامد مهدي85

الثاني58.6946غفران ناطق محمود86

الثاني58.4138سيف سعد كريم87

الثاني58.3450عالية سهيل محسن88

الثاني57.9833سارة سلمان عبود89
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الثاني57.4790ابراهيم ياسين شاكر90

الثاني57.1800شيماء عبدالخالق احمد91

الثاني57.1599حسام ماجد ستار92

الثاني57.0564علي جليل ابراهيم93

الثاني56.8364تماره حسام خالد94

الثاني56.5968حيدر كريم حسيب95

الثاني56.5634غيث محمد خزعل96

الثاني56.5608اوس جهاد عبد97

الثاني56.4626مرتضى مهدي جاسم98

الثاني56.2470حيدر حسين صبيح99

الثاني56.2196رفل حيدر حميد100

الثاني56.1865حسين مرواح نعمه101

الثاني56.1292حوراء ماجد محمد102

الثاني56.0566ميس احمد طارق103

الثاني56.0206فؤاد ناجي عيدان104

الثاني55.8411علي مالك رحيمه105

الثاني55.7534وائل محمد حسين106

الثاني55.7454بدر عبدالرحمن منغر107

الثاني55.4294غفران عبدالصاحب بزون108

الثاني55.3189سجاد حيدر عبد109

الثاني55.1333مينا نبيل طه110

الثاني54.8054غفران ظافر خماس111

الثاني54.7237عمار خالد مجيد112

الثاني54.4515علي محمد دعير113

الثاني54.0574محمد ضياء سالم114

الثاني53.8343ماهر ماجد جاسم115

الثاني53.4685مصطفى سامي عبد116

الثاني53.0253هبه جبار عباس117

الثاني52.7154علي جواد كاظم118


