




الـمـنـصـور الـجـامـعـة: الـكـلـيـة 

اللغة االنكليزية: القسم 

صباحية: الدراسة 
2022\2021: سنة التخرج 

(الحادية والثالثين  ): اسم دورة التخرج 

الــمــعـــدلالـــدوراســـم الــطــالـــبت
72.2920االولابراهيم مجيد عبيد محمد1

79.5731االولاحمد زهير نجم عبد2

67.2449الثانيازهار حسين حديد اليذ3

66.5159الثانياسراء عمار غازي جواد4

66.9591االولايات داود سلمان دوش5

71.6025االولايمان سالم مهنا مزعل6

62.2668االولايه فراس ابراهيم عبدالحسين7

77.2660االولبان فارس عبدالكريم عبدالرزاق8

68.6165االولبراء جاسم عادل راهي9

73.7518االولبنين احسان صادق وادي10

77.3280االولبنين مؤيد جمعه فتيان11

79.2770االولتبارك حيدر فخري حسن12

70.1418االولتبارك رحيم علي حيال13

71.3234االولتبارك عبداالمير حمزه عبود14

66.1363االولتقى اياد عباس خضير15

67.6616االولتماره ياسر سلمان حمد16

66.8257الثانيجعفر محمد حسين شلكام17

67.7441االولجوان مشتاق حميد محمدحسين18

71.1740االولحسين باسم فرج حسن19

68.2047االولحسين هادي حياوي محيل20

55.8798االولحنان احمد شاكر حسن21

71.3346االولحنين زياد طارق محمود22

63.0641االولحنين هيثم جابر عبيد23

67.6521االولحوراء هيثم عبدعلي حاجم24

75.7744االولحياة علي جليل ابراهيم25

71.4837االولحيدر حسين وسيل كاظم26

68.8773الثانيحيدر سعدون حافظ كحيط27

73.9602االولرسل جاسم محمد فاضل28

70.5862االولرغد كريم شذر لفته29

78.7031االولرغده اياد نوري جادر30

71.0698االولرنا ماجد خضير عباس31

74.9234االولرنين علي حسين راهي32

65.1746االولروان سالم احمد حبيب33

65.2224الثانيزهراء حيدر نجم عبد34

75.9579االولزهراء سلمان عبدالوهاب شلش35

69.2455االولزهراء محمد عبدالمحسن سعد36

74.2362االولزينب جواد طعمه هليل37

88.1035االولزينب حكيم عبدالزهرة حسن38

76.7323االولزينة داود سلمان نصيف39

69.4065الثانيزينه حاكم عذاب رمضان40
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68.2984االولزينه سمير كاظم صابط41

72.9537االولسجاد فاضل حطحوط عبار42

64.6853الثانيسعاد تحسين نامق مصطفى43

69.2838االولشمس محمد خضر محمد44

72.6592الثانيشهد محمد رهيف جعفر45

90.4872االولعاليه حسين علي محمد46

73.9198االولعباس احمد هادي سبع47

75.4663االولعباس حسن محمد حسن48

73.3183االولعباس عبيد حسن حمود49

68.7657الثانيعلي صبري فالح طميش50

61.7829االولعلي عبداالمير كاظم عيسى51

65.1424االولعلي عبدهللا سعيد فارس52

70.6175االولعلي عالء كريم عبد53

75.1993االولعلياء طه ياسين ثويني54

62.8678الثانيعمر عبدالرزاق عبود مطرود55

62.9709االولفاطمه اياد عبد جاسم56

66.9411االولفاطمه قاسم حميد كاظم57

68.1833االولفرح الم عبداالمير عبدالحسن58

72.7887االولمحمد ابراهيم مزهر ابراهيم59

67.8745الثانيمحمد جاسم محمد حمزة60

73.1425االولمحمد جاسم محمدعلي سعد61

74.0008االولمحمد حسين هادي ابراهيم62

86.6781االولمحمد ضياء الدين شهاب احمد63

64.9972االولمحمد ضياء جبار خلف64

63.1696الثانيمحمد قاسم حسن خميس65

63.2565الثانيمحمد كاظم صادق مطر66

72.6437االولمحمدمهدي سالم لوتي مهاوي67

66.3491الثانيمريم عبدالكريم جابر رويح68

68.9489الثانيمريم علي حسين شبيب69

72.7606االولمريم فالح حسن عبود70

69.5752االولمصطفى حيدر محسن ريكان71

77.4316االولمصطفى كريم عبدالرضا محمد72

72.8080االولمنار قصي زيد مهدي73

64.2293االولمهدي نزار حسن حمود74

67.9587االولميادة عبدالقادر مصطفى رشيد75

65.6164االولميثم ماجد مطشر زامل76

73.9867االولنور زياد علي مرجان77

66.3364الثانينور ضياء عايد صحن78

69.9103االولنور عادل مزاحم علي79

64.4220االولنور يوسف محمد جاب هللا80
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71.5767االولنورالهدى حسين راضي مخيلف81

80.5027االولنورالهدى عبداالمير مطشر جبر82

95.2080االولهاشم حيدر عبدالمطلب هاشم83

74.7472االولهاله صباح حميد كاظم84

91.1858االولهاله قاسم عبعوب عثمان85

73.4634االولهبه بشير شبوط هويش86

70.7505الثانيهبه زهير عباس حريز87

73.9173االولهدى علي راضي صادق88

69.4224االولهدى كريم عبدهللا محمد89

71.6208االولهدير مؤيد عبدالهادي صالح90

61.3409الثانيهديل احمد سالم محمد91

64.3963الثانيياسر رحيم حسب حسين92

70.7932االولياسر علي محمد رشيد93

66.2709االولياسر عمار ناظم علي94


