




الـمـنـصـور الـجـامـعـة: الـكـلـيـة 

الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة: القسم 

صباحية: الدراسة 
2021\2020: سنة التخرج 

(الثالثين  ): اسم دورة التخرج 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت
االول94.3178مرتضى عبدالكريم سلمان حسين1

االول92.3487عبدالرحمن سعدون محسن نكوان2

االول91.6855كاني عزيز احمد عثمان3

االول89.9811رسل كاظم عيسى سعيد4

االول88.2413زهراء علي عبدالغفار حسين5

االول87.5804محمد ثائر صالح صبري6

االول84.0559فاطمه علي علي مهدي7

االول82.7533عبدهللا ليث وحيد كريم8

االول82.1910عبير امين مذياب دهام9

االول82.0893مها حسين يحيى نور10

االول81.9039عذراء فرحان بدن جاسم11

االول81.3977رانيه سامي محمد عسكر12

االول81.0126رسل علي عباس هاشم13

االول80.6599زينب علي هليل حمود14

االول79.1452فاطمه حسن كاظم حسن15

االول79.0932سوسن خالد فضيل عبد16

االول78.4088حمزه خالد مريوش هليل17

االول78.3968صادق محمود علي مرتضى18

االول78.2115كارل يوسف عوديش يونان19

االول77.9514عبدهللا محمد علي بريسم20

االول77.9299حسام قاسم كامل جاسم21

االول77.8411علي باسم محمد عبدالزهرة22

االول76.8645علي مجيد عايد فياض23

االول76.8007فيفيان جمال نوري الياس24

االول76.7134زينب مؤيد خزعل صادق25

االول76.6996يمامة يعقوب يوسف يعقوب26

االول76.5203حسن صالح فرحان حسين27

االول76.4273ابتهال عبدالسالم محمد سلومي28

االول76.2686دعاء عادل عباس كاظم29

االول75.8350سالي احمد صالح سلمان30

االول75.6291ناديه محمود عباس حمد31

االول75.5019هديل وسام عبد جاسم32

االول75.1016ساره جميل فنغش طويل33

االول75.0686فاطمه علي عبدهللا لفته34

الثاني75.0490ايه شالل خريبان فرج35

االول75.0427بنين حيدر كاظم ناصر36

االول74.8948رفال عماد خضير عباس37

االول74.8678رجاء جاسم عبدالعالي كشاش38

االول74.6820احمد انور محمود طه39
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االول73.3866اسراء محمد علي عمران40

االول72.4994مينا هاني هالل داخل41

االول71.9817سجاد علي قاسم حزام42

االول71.6217منار محمود باجي عبدعون43

االول71.4984مريم عيسى حسن عيسى44

الثاني71.4109سجى خالد جبار كاطع45

االول71.2832تسنيم احمد عبدالحميد كاظم46

االول70.8604حبيب عبدالمحسن سعدون دفار47

االول70.8429طيبة زياد كشكول عبد48

االول70.6221مهيمن علي جاسم جبر49

االول70.5048مصطفى معتز عبدالواحد عبدالخالق50

االول70.3546رند ابراهيم سالم سعد51

االول70.3365نور كاظم الفي هليل52

االول70.1007فاطمه مهدي وادي طابور53

االول69.9859قاسم حيدر عباس عبدالغني54

االول69.8566نورالهدى حسن جاسم كمبار55

االول69.8463مجتبى محمد حسن كناص56

االول69.5501هاله فيصل نايف كاظم57

االول69.5375فاطمه فارس فاهم مالك58

االول69.4862شذى مهدي حسن حبيب59

االول69.3743حوراء حبيب ناصر شاتي60

الثاني69.2692رنا عبدالواحد مسلم عبدهللا61

الثاني69.2334هدى غسان حميد حسين62

االول69.2158رشا باسم محمد ضيدان63

االول69.1805بكر احمد مصطفى ابراهيم64

االول69.0309خديجه سامي جبار هزاع65

االول69.0249سرور ضياء عيسى احمد66

االول69.0230سجى رعد صبيح عبد67

االول68.9110اركان فهد زامل راضي68

االول68.8773محمد وليد جبار مسلم69

االول68.8132غفران حيدر ماجد داود70

االول68.4734صادق زامل حسين هادي71

الثاني68.4288زهراء حميد طاهر كمر72

االول68.1602وليد ناظم جبار مجباس73

االول67.5330مرتضى علي عبدهللا حسن74

االول67.1703افين ماجد علي محمد75

االول67.1163زينب عالء محمدجميل جبر76

االول67.0395سيف علي حسين علي77

االول66.5908احمد ناظم سرحان سيد78
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االول66.4980عبدالقهار علي شارع فزع79

االول66.4047عماد هاشم رسن علي80

الثاني66.2335محمود اسماعيل حمه احمد81

االول66.1452نبأ محمد عاشور حيدر82

االول65.7757هيثم احمد حسن حمزه83

االول65.6940زهراء علي محمد صكر84

االول65.4118زمرد طالب داود سلمان85

الثاني65.3705ايناس غازي محمد ويس86

االول65.2703ساره عماد خليل حسن87

الثاني65.2544ضحى عامر جاسم خميس88

الثاني65.0812داليا علي فيصل مريوش89

االول65.0575نبأ جبار سلمان داود90

االول65.0429اديان عباس علي حسين91

الثاني64.9839ميثم زهير امير كاظم92

الثاني64.8768محمدعلي جاسم سلمان جاسم93

الثاني64.4513حيدر محمد جاسم موسى94

االول63.9949عذراء عباس زيدان صادق95

الثاني62.6615اريج احمد سالم عيسى96

االول61.8224زهراء سعد محمد صبري97

الثاني61.7278ريسان عطيوي خليف مطير98

االول61.1271محمد وهاب احمد ابراهيم99

االول60.5898حسين سمير عبداالمير زيدان100

الثاني60.5696ياسر سنان محسن سلمان101

االول59.8371احمد جليل ابراهيم حسين102

االول58.9761علي احمد كامل جابر103

الثاني57.6450علي ارحيمه برغيل فرحان104


