




الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

الــقــانـــــون:  القسم

صباحية:  الدراسة
2020\2019:  التخرج سنة

( والعشرين التاسعة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول83.1271ابراهيم عبدهللا عوني صالح1

االول82.9205احمد حسن طاهر هادي2

الثاني73.0758احمد حسين عبد علو3

االول79.1271احمد صادق عباس مختاض4

االول69.0507احمد صباح حديد حمود5

االول69.8653احمد عبداللطيف ناصر خنجر6

الثاني60.7694احمد علي غفله كعيد7

االول68.3482احمد ماجد عبدالكريم محمد8

االول69.1177احمد مؤيد رشاد جاسم9

الثاني63.7645احمد وليد خالد حميد10

االول68.2268ازهار محمد محي الدين محسن11

االول68.0635اسلم باسم فرحان خضير12

االول65.7701اسماعيل قيس محمد حسن13

االول84.3664الحسين وليد غالب محمد14

االول71.2634الزهراء سيف الدين طارق محسن15

االول77.6630امير حسن جابر عليوي16

االول75.5702ايهاب علي عبدالحي ابراهيم17

االول61.8993باسم محمد جراد سلطان18

االول70.3824بتول منذر عوده عمران19

االول72.2584برهان حيان عبدالخالق صالح20

االول72.3340تبارك صالح عبدالحميد محمود21

االول67.1300تقى حسين رؤوف حسين22

االول71.8393تمارا ابراهيم حسن عبدولي23

الثاني67.3914حسن احمد هادي شعالن24

االول75.6908حسن اكرم عواد راضي25

االول74.3156حسن فالح حسن ياس26

االول71.3561حسن فالح حسن عيسى27

االول76.6659حسن وليد خالد عبدالكاظم28

االول69.8540حسين رياض شاكر راضي29

الثاني62.4169حسين عادل ناجي مهدي30

االول68.4045حسين عبدالكريم يسين شويل31

االول73.4654حسين عماد جاسم شاوي32

االول67.0844حمزه ظافر عبد راضي33

االول81.7098حيدر اسامه مجيد حميد34

االول65.6371حيدر خليل عبدهللا جويد35

االول71.6102درويش عدنان حسن حمد36

االول65.6183رانيا تركي مجبل حسين37

االول74.8171رانيا عامر محمد ضمد38

االول76.3683رسل فاضل حسين موزان39

االول84.3990رسل مازن عبدالمهدي يونس40
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االول70.6315رسل مهند طالب محمد41

االول68.6585رند شاكر محمود عيسى42

الثاني69.1158رؤى محمد صبري لطيف43

االول64.3901ريام خالد عبود شالل44

االول69.5032زهراء جمال عبود راضي45

االول73.3124زهراء صالح مهدي داغر46

االول79.3046زهراء صالح حسن مهدي47

االول73.0058زهراء علي نويم جاسم48

االول74.3404زينب صالح عبدالهادي مانع49

االول80.7559زينب عادل محسن سلمان50

االول74.8953ساره احمد سوران جمال51

االول71.8777ساره حسين زغير حسين52

االول82.9063ساره صادق عباس سلمان53

الثاني71.0895سجى عبدالزهره جعفر جارح54

االول79.4365سرى ظافر صباح عبدالمجيد55

االول75.0945سماح ليث عدنان محمد56

االول67.0551سوالف ثائر هاشم رستم57

االول68.1855سيف الدين مهند حسن جبار58

االول68.1913سيف سامي حسن ضاري59

االول67.9137صباح عادل حسان حسين60

االول66.7442عباس محمد هاشم محيلب61

االول72.3224عبدهللا خالد سالم حسن62

االول77.4049عبير عمار عبدالكريم عبدالجليل63

االول72.3130عال احمد علي احمد64

االول57.6362علي جعفر حاتم شكر65

االول71.7949علي حازم حسين دكش66

االول83.1902علي زياد خلف دخان67

الثاني65.8031علي سعدون طعمه فعيل68

االول71.6347علي فراس مارد عبدالحسن69

االول76.1762علي مجيد محمدعلي70

االول72.9910علي محمد عطا فاضل71

االول70.0778علي مزهر عبدالحسن قاسم72

االول83.7661علياء كريم جواد فلحي73

االول63.7456غفران قاسم جبر طاهر74

االول77.0779فارس علي حسين نجم75

االول78.0548فاطمه عبدالزهره كاظم محمد76

االول73.4903فرح مؤيد جاسم علي77

الثاني62.2298فرح وليد نايف شبيب78

االول67.2122كرار حيدر عباس عبدجواد79

االول73.8600كرار عبداللطيف مرزا محمد80
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االول75.7732الرا ضياء نوري صالح81

االول71.2820ليث وليد جهاد مطشر82

االول73.2430لينا عبد حسين احمد83

االول88.1755لينا مازن رعد عبدالجبار84

االول67.7731محسن سلمان كامل مطلك85

االول80.5761محمد ابراهيم فؤاد سليمان86

االول67.1342محمد حسين عبد حيال87

الثاني62.3136محمد رشيد اكرم رشيد88

االول65.5855محمد ستار جبار عبود89

االول79.1140محمد عبدالحكيم طالب احمد90

االول64.2686محمد عبدالرزاق شامخ غليم91

االول65.8748محمد عبدالكريم عبد باقر92

االول71.5004محمد عالوي كاظم مصارع93

االول70.9624محمد فاروق محمود كامل94

االول86.4879محمد ماجد ابراهيم محمد95

االول75.7670محمد نيازي شفيق حسن96

االول65.5628محمدالباقر عباس جبار ضميد97

الثاني81.5148مروه خلف علي يوسف98

االول80.7574مريم حامد خلف صالح99

االول75.7715مصطفى احمد نصار يازع100

االول65.3241مصطفى ثامر قاسم احمد101

االول75.6656مصطفى حسين زغير حسين102

االول75.1778مصطفى خليل محمدامين عزيز103

االول66.7967مصطفى عبدالحسين جبار حسين104

االول57.9053مصطفى عبدالرحمن عذاري دخن105

االول72.0041مصطفى عبدالغفور ولي ويس مراد106

االول71.7307مصطفى منير ابراهيم مهدي107

االول63.7382مناف محمد ناصر حسين108

االول71.0875منتظر علي جبار عيسى109

الثاني69.3721منتظر منصور محسن سلمان110

االول79.1288ميار نائل عبدالرزاق فليح111

االول62.9541ميثم عالء سعيد ورور112

االول71.5777ميس عماد عبدالجبار حميد113

االول68.1515نظام ثامر مجيد احمد114

االول94.1530نور احمد حبيب خبط115

االول74.9396نور ضياء علي حسين116

االول74.0289نورالهدى سبتي جمعه سالم117

االول93.3402نورالهدى كريم نعمه صالح118

الثاني74.0833نورهان ميثم نوري حمزه119

االول75.6103هدير سعد صادق علوان120
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االول77.7012هديل كريم حمادي سمير121

االول86.0636هريت عماد فكتور توما122

االول66.5056هند حامد داود سلمان123

االول75.3339هيثم احمد محمود الشطب124

االول68.1037وفاء محمود شاكر محمود125

االول86.6979والء علي محسن فرحان126

االول73.4394يوسف فراس جعفر كاطع127

االول69.7479يوسف محمد الزم غانم128

االول76.7761يوسف هشام حاتم حسين129


