




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: اإلدارة الصناعيةالكلیة: القسم:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة )سنة التخرج: ١٩٩٨\١٩٩٩

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٣١٤)٢- دور ثاني (٢٤٥٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول86.22سامي ودیع ناصرالیاس1
االول79.93دیار جاسم محمد2
االول79.88محمود سلیمان محمود حسن3
االول78.23اركان عبدالرؤوف جیجان4
االول77.90جاسم محمد علي الطائي5
االول74.64مشتاق طالب علي عبدالعزیز6
االول71.92انهر عبدالقادر عبد الجبار خماس 7
االول70.94لیث اسد حسین طعمة8
االول70.59سامر صباح نعوم9
االول70.02هالة عادل الیاس10
االول69.26علي ماجد كریم11
االول68.98منار صالح خضوري12
االول68.08اسیل عضید ابراهیم13
االول67.63الولید خالد صالح الهاشمي14
االول67.41لینا قیس طالب15
الثاني67.25محمد احمد عبد الكریم العزاوي16
االول67.22توماس مانوئیل توماس17
االول66.30عمار طارق ملكون18
االول65.63حیدر حسین عبود العامري19
االول65.51انمار مدیح حمید20
االول65.40معن مؤید خضر21
االول65.03جاسم محمد رضا العزاوي22
االول64.99رنا عبد الرسول محمد23
االول64.25رشا درویش حسین الهنداوي24
االول64.22سرار رعد جاسم25
االول64.09جنان فالح عبود الجبوري26
االول64.06علي سلمان سداوي27
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الثاني63.64وسن شاكر محمد ذیاب28
االول63.39محمد صبیح محمد الجبوري29
االول63.27علي ستار حسن السعدي30
الثاني63.25رائدة محمد عبدالرزاق رحیم31
الثاني63.24فراس ضیاءجعفر32
االول62.66حیدر طالب احمد33
الثاني62.36زید محمد جواد الخلیل34
الثاني62.19عبد الجبار حمید عبداهللا القیسي35
االول61.70علي عباس صادق الصباغ36
االول61.63مخلص جبار احمد37
االول61.44ضرغام حمودي حمزة38
الثاني61.26حازم خلیل ابراهیم العزي39
الثاني61.12عماد فاروق حامد40
االول61.10جاسم محمد خلف41
االول60.95امجد سلمان صالح حیدر42
االول60.93سهیر كمال عبدالقادر رشید43
االول60.91مروة اسامة سالم نامق44
الثاني60.74علي عدنان عبد اللطیف المشهداني45
االول60.70نعیم كاظم مهدي الحكیم46
الثاني60.17محمد توفیق سلمان47
الثاني60.13بسام عبد الواحد مهدي48
االول60.11نائل فرحو عودیش49
االول60.11سمیة ثامر عبد الربیعي50
الثاني60.09سعد قحطان خلف ابراهیم51
االول60.09عباس عبد اللطیف محمد52
االول60.07عمر ودیع میخائیل جریس53
الثاني59.98ماجد علي حمد54
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الثاني59.77یوسف نبیل حسن55
االول59.69ضرغام علیوي عباس56
الثاني59.49ریم حسن عبدالخالق57
الثاني59.35محمد نجاة عبید التكریتي58
االول59.34علي عبد القادر عزیز الخالدي59
االول59.26رحاب اكرام محمودالمهدي60
االول59.16وسن صائب نجیب61
الثاني59.15عماد عبد األله امین62
الثاني59.04سعد جاسم محمد القره غولي63
الثاني58.98خلف ناجي خلف64
االول58.93مصاد جبار عباس علي الحذاف65
االول58.88وائل صائب عبدالواحد66
الثاني58.75زید نعیم بركات67
الثاني58.72زكي كریم باقر العبیدي68
االول58.25احمد ولید مهدي العبیدي69
االول58.22احمد عبد الكریم احمد70
االول58.21معاذ نصیف جاسم المقدادي71
الثاني58.02مصطفى طه صویفي الوادي72
الثاني57.77احمد عبد القادر حمید73
االول57.72لؤي میخائیل ابراهیم عطو74
االول57.64وسام نجم عبد عذیب الطائي75
الثاني57.47حسین ذیب محمدعلي الخفاجي76
الثاني57.46لمى حكمت محمود77
االول57.12سیفر فیصل قادر السكري78
الثاني56.87علي عادل عبد اهللا األسدي79
االول56.38عامر جالل احمد الهاشمي80
الثاني55.67زیاد خلف مرشد الدلیمي81
االول54.77اشواق حسین یوسف العبودي82


