




ادارة االعـــمـــــال: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

.(2015\11\3 في 4084)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2549)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول80.7902سلوى حيدرعبدالرؤوف محمدحسين1

االول77.7534هاني حسين قحطان عبد2

االول74.9713دعاء احمد شاكر سبع3

االول69.6718نور معن غني عبدالرزاق4

االول69.3555مصطفى مهدي هادي جاسم5

االول69.3081ريتا جورج جميل جرجيس6

االول67.7302هاجر وليد رزوقي حمد7

االول67.2988رؤى قاسم جمعة زغير8

االول67.0193مازن خليل ابراهيم عبدالحسين9

االول65.8464فاديه ماجد صبار عبود10

االول65.4454ميس ثائر محمود رزوقي11

االول65.4005ساره طارق عبيد عبود12

االول64.7637عماد جبار مفتول جبر13

االول63.3599نايف سعدون ناجي سفاح14

االول63.1761مروة كيالن محمود عبود15

االول62.0553طه ياسين مزعل علوان16

االول61.8632سيماء كاظم عبدالحسين كاظم17

االول61.5737بهاء رعد علي ناصر18

االول61.4589محمد عصام امين صالح19

االول60.9291محمد عباس شمخي مهودر20

االول60.6041هاني اثيل ابراهيم عمران21

االول60.4288مهيمن جاسم حسن جاسم22

االول60.4222محمد سهل صاحب علي23

االول60.4064ياسمين حسن علي مهدي24

االول60.2274منتظر جاسم مهدي جبر25
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(الرابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2015\2014:  سنة التخرج 

.(2015\11\3 في 4084)الدور الثاني  (2015\7\7 في 2549)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول58.6696حنين باسم محمد احمد26

االول58.4061مصطفى خضير عباس سلمان27

االول58.2002زيدون رعد علي جودي28

االول57.9442هالة طالب عبد سالم29

االول57.1636مصطفى محمد هادي كريم30

االول56.6743رغدة رامز يعقوب يوسف31

االول56.2382حيدر نهران عجرش عبدهللا32

االول55.2482محمد حميد مجيد سلمان33

الثاني64.1415ياسر قحطان عدنان عبدالكريم34

الثاني60.3546سمر باسل صالح مخلف35

الثاني58.7581زكي مأمون زكي خليفه36

الثاني58.7101شهد اسامه ناطق حميد37

الثاني58.5838ليث محمد احمد ثجيل38

الثاني58.5411سديم غازي فيصل شفيق39

الثاني58.4676صفا احمد مهدي سلمان40

الثاني58.3236رغد علي طالب اسماعيل41

الثاني58.2320حسين صادق منغر جاسم42

الثاني58.1054علي حسين مهدي جواد43

الثاني57.8670راني هاني زيا طليا44

الثاني57.7302احمد عبدالهادي عزيز صباح45

الثاني57.5658زينب مهدي علوان جاسم46

الثاني57.3904زينه مجيد مزعل حسن47

الثاني57.3585ساره نهاد عباس مصطفى48

الثاني56.8768شيماء مهدي علوان جاسم49

الثاني56.6945علي سامي حسن جبر50
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الثاني56.6675محمد عبدالكريم حاتم لفته51

الثاني56.4904عبدهللا ثائر حسين خنجر52

الثاني56.4150صالح صبري ابراهيم صالح53

الثاني56.3790عوف جمال عبدالرحمن مزاحم54

الثاني56.2956ايفان احمد الزم خطاب55

الثاني56.2003سند محمد صادق احمد56

الثاني56.1773كرار عزيز جواد طرفي57

الثاني56.1250هاله ماجد صادق عبود58

الثاني55.9758مروان جاسم مهدي عبدالحسين59

الثاني55.6150محمد عبدالقادر عبدهللا جاسم60

الثاني55.4567سلمان منصور محسن سلمان61

الثاني55.1351محمد ليث عدنان ناجي62

الثاني55.1021رنا رعد محمد صالح63

الثاني55.0822عالء كاظم محمد عطيه64

الثاني54.9640ديم نعيم زياره مطرود65

الثاني54.7847احمد باسل عبدالوهاب علي66

الثاني54.7519مروان وليد حافظ حسين67

الثاني54.7344احمد فريد فليح حسن68

الثاني54.3939سعد صادق جعفر حسن69

الثاني54.3052عمار حسين مطلك صالح70


