






إدارة األعمال: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادةصباحية:  الدراسة

(الثالثة والعشرين  ): اسم دورة التخرج2014\2013:  سنة التخرج

(140)الدور االنساني  (4095)الدور الثاني  (2769)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول88.2013زينب احمد ضياءالدين محمدفائق1

االول74.6791ريام سعد احمد موسى2

االول69.8812الحسن هيثم حسين علي3

االول69.1900رغدة سامي متي بولص4

االول69.0124سامر ثائر محمود رزوقي5

االول68.8623ذوالفقار عصام علي حسين6

الثاني66.7254علي مكي مجيد رشيد7

االول66.2481زينة حسين محمد علي8

االول65.2873علي توفيق سلمان باقر9

االول64.8983مصطفى حسن الماس رستم10

االول64.7975علي مازن محمد عبدالجبار11

االول64.2221نجالء شكر محمود محمد12

االول64.0993احمد حيدر مزهر جواد13

الثاني63.9345مريم خيري عبداالحد خضر14

االول63.5651هدى صبيح علوان محمد15

االول63.2212زهراء محمد منعم جبر16

االول63.1922صفا خالد عباس صالح17

االول62.8684اروى رعد زكي فرج18

االول62.8008حيدر مازن محمود رزوقي19

االول62.5688الحسن هادي مرزة رضا20

االول62.3831اية عالء حسين علي21

االول62.3790حسن كاطع حسين محمد22

الثاني62.2522مريم موفق مجيد ججو23

الثاني62.2273ميادة هاشم حسن جاسم24

االول61.1331علي هاشم يوسف احمد25
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االول61.1242حسن علي سعدون محسن26

االول60.5376شهد دلشاد عبدالقادر مصطفى27

االول60.5367علي ثائر عبدالخالق عبدالكريم28

الثاني60.0824محمد درع احمد سميط29

الثاني60.0345فواز محمد عبدالزهرة عاتي30

الثاني59.9286محمد ضياء طالب ياس31

االول59.9112الحسن حسن هادي مهدي32

االول59.7232زهراء رياض حسن محمد33

الثاني59.2954زينب سعيد حميد رشيد34

الثاني59.1661شيماء مثنى هيالن دهش35

االول59.0240سارة ناصر احمد خميس36

االول58.9878علي رياض سعدون ياسين37

االول58.9451محمد يحيى علي اكبر جعفر38

الثاني58.9116هدى سلمان عبدهللا مهدي39

الثاني58.7769احمد فريدون يحيى محمد40

االول58.7630مارتن ياقو اسحق برهو41

االول58.7470زهراء عمار عباس حمودي42

الثاني58.5705زينب مجيد حميد عبدالغني43

االول58.5692نور وليد راجي عيسى44

الثاني58.3015محمد مهدي نصيف جاسم45

الثاني58.2508النا شيرباز محمدناجي حسن46

االول58.0018سنان عبداللطيف عبدالرزاق صالح47

االول57.9184محمد حياوي حميد شكر48

االول57.8581احمد محمد ابراهيم محمد49

االول57.7289هديل هاشم جبار عبيد50
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االول57.7108مهند عبدالرحمن حسن بداي51

االول57.5709ندى هالل فالح صيهود52

الثاني57.5595حنين كاظم موسى علي53

الثاني57.5559حسن بشير سعيد54

الثاني57.2321علي احسان محمدرشاد محمدجواد55

الثاني57.1191همام حيدر جواد كاظم56

االول57.0264سلوان اركان جواد عبدهللا57

االول56.9731علي حسن سعدون عليوي58

االول56.9672محمد سامي عبدالزهرة صالح59

الثاني56.6825زهراء فاضل جبار عبيدش60

الثاني56.5020نور خالد احمد نيازي61

الثاني56.4489ميسرة محمد امين62

االول56.4394سارة عبداالمير عباس هادي63

االول56.3976محمد باسل اسماعيل عزيز64

االول56.3569نور فؤاد عبدالجليل فؤاد65

الثاني56.3323ساره عبدالجبار عبدالكريم محمد66

الثاني56.3003انس احمد عباس نايف67

االول55.7507مريم احمد ضياءالدين محمدفائق68

الثاني55.6789زهراء صبري حسون سلمان69

االول55.3412وسن رحيم كاطع كاظم70

الثاني54.4975مصطفى محمود خضر جبر71

الثاني54.3111فاطمة امين محمد عبدالكريم72


