






إدارة األعـــــمـــــــال: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4223)الملحق  (3548)الدور الثاني  (2383)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول81.3882علي محمود عمر محمد1

االول78.9602عمار كريم مصلح هندي2

االول72.0310علي احمد عبدالهادي عباس3

االول71.4130مصطفى اثير محمد جاسم4

االول71.1142مهند محمدامين عبدالقادراسعد5

االول70.6543مصطفى عامر عبداالميرعباس6

االول70.2791ياسر حيدر فالح محمد7

االول68.6310احمد جعفر صادق مبارك8

االول68.5392احمد عباس شالش هواس9

االول68.3981حسين علي مهدي رسن10

االول68.1695محمد قاسم خزعل حسين11

االول66.6651رامي عماد جواد محمود12

االول66.5105احمد عبدالقاسم فيصل مرهج13

االول66.4436ايناس مهند عباس اسماعيل14

االول66.2011ايمان سالم مجيد حسين15

االول65.3472محمد كريم سوادي عبد16

االول64.3862محمد فليح حسن احمد17

االول63.6937ايمن حيدر احمد سلمان18

االول63.1557النا باسل علي محسن19

االول62.9851ابراهيم وليد عبدالرزاق عباس20

االول62.6899عبدهللا طعمه جبر عباس21

االول62.5690قيصر نعمان سلمان احمد22

االول62.5169زيد علي حسين مطر23

االول62.3838زهره نهاد عبدالقادر رشيد24

االول61.9952حنين محمد خضير حمزه25
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االول61.9436صفاء عدنان يابر محمد26

االول61.9310خلدون لؤي كاظم مطر27

االول61.6426حسين ليث حسن صادق28

االول61.5703امير عبدالكريم مهدي صالح29

االول61.4223مهند حسام عادل عبداالمير30

االول61.3904ايه عدنان داود سلمان31

االول61.1045ايمن عالء عيسى عمران32

االول60.8298حيدر احمد صالح جاسم33

االول60.7732تماره سامي قحطان رسن34

االول60.7725عمر ظافر محمود عبدالرزاق35

االول60.6510عالء محمد صالح تركي نافل36

االول60.5865علي حسين علي حسين37

االول60.3823مصطفى حسن سلمان حسن38

االول60.2751محمد االء حسن علي39

االول60.0755زهراء منير هادي محي40

االول59.6659احمد عامر عبد سعيد41

االول59.5545عمر حليم علي عبدالغفور42

االول59.4760محمد خالد ياسين عبدالرحمن43

االول59.4267سيف هللا خالد عبدالغفار عبدالكريم44

االول59.1384اسراء علي حميد علي45

االول59.1259حسين فارس عبدالحسين صالح46

االول58.9022مصطفى جمال عبداللطيف محمد حسين47

االول58.8075فهد موفق زيدان خلف48

االول58.7918محمد فالح مجمان لفته49

االول58.5762حذيفة خالد اكعيد علي50
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االول58.5691علي صباح حسن كزار51

االول58.3381سعدون سامي سعدون حسن52

االول58.1568دنيا عادل طه عبدالرزاق53

االول57.6339مرتضى محمد جاسم حسن54

االول57.3523ياسر نافع قاسم رشيد55

االول57.2382رسل رعد سلمان داود56

االول56.8233غنى فالح حسن عبدالكريم57

االول56.7897دعاء حسن مالك سعيد58

االول56.4896زيد ستار عبدالحسين محيل59

االول56.2187مريم نعمه عبيد حسون60

االول55.5786فاتن طالل سرحان ذياب61

االول55.5489حسين حميد هيجل عجرش62

االول55.2332معن مهدي عبدالحسين ابراهيم63

االول54.8173مروه غالب تركي فتحي64

االول54.5932محمد ثامر محمد عوض65

االول54.4591ابراهيم سعد نايف جبار66

الثاني56.9846روز كاظم مسلم وادي67

الثاني56.1822امير امين كامل هادي68

الثاني55.7374علي ابراهيم حسن زبون69

الثاني55.4415نور غسان هاشم عبدالواحد70

الثاني55.2950وسام جمال عبداللطيف يوسف71

الثاني55.2847ندى قيس كمال احمد72

الثاني55.1661بشار حازم نائف هرمز73

الثاني54.4095عصام نجاح صاحب خليفه74

الثاني54.2836مصطفى ناصر سهام اسماعيل75

الثاني54.1437علي حسين عيسى علي76

الثاني53.7453لمياء صائب عليوي77

الثاني53.7442عبير عبدالخالق موسى يوسف78


