




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: العلوم التجارية والمصرفيةالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج : ( السادسة )سنة التخرج: ١٩٩٦\١٩٩٧

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٥١١) ٢- دور ثاني (٣٦٣٥)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83.96سهیل عزمي عبدالقادر احمد1
االول79.75ولید محمود اسماعیل فرج2
االول79.74عماد ضیف اهللا حمدان المرزوق3
االول76.36هاني حافظ مصطفى قشوع4
االول74.19عماد عودة عباس5
االول74.04نافذ سلیمان محمد عمرو6
االول73.92محمد عثمان محمد حمو7
االول72.89هاشم شوقي هاشم ابورجب8
االول72.37ریاض عبدالحفیظ موسى طریف9

االول70.69میثم یحي جعفر المانع10
االول69.85فیان عدنان محمد11
االول69.57وائل جمعة محي الدین عبدالعزیز12
االول69.46ثائر احمد محمد ابو دیة13
االول68.14فرید صالح عبدالكریم العودة14
االول67.56محمد عبدالرحیم عبدالحلیم القاضي15
االول66.68محمد طالل عارف الطرابشة16
االول66.52عالء محمد احمد17
االول66.30صالح خلیل احمد18
االول65.54توفیق محمد احمد بني سالمة19
االول64.42رشید محمد رشید نوار20
الثاني64.13وسن علي عبد الحسین21
االول64.05فایز خالد فیاض22
االول63.84ریم یوسف محمد23
االول63.81یاسر خالد حمید24
الثاني63.76خلیل غسان طاهر الجیطان25
الثاني63.61مجدي عبدالمهدي فیاض خریسات26
االول63.55فارس سلیمان ضیف اهللا الخوري27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول63.35خالد محمود مصطفى النجدي28
االول63.22سلیمان احمد یوسف29
االول63.10یاسر كامل حمید30
االول62.68علي عودة داهي31
االول62.56نضال سامي حسین32
الثاني62.16اقبال نعیم نصر33
االول61.77یسار محمد احمد جابر34
الثاني61.74عقیل عبد الكریم عبد القادر35
الثاني61.73ایمن عثمان محمود موسى36
الثاني61.69ولید خالد صالح37
الثاني61.15احمد تركي عبد الدلیمي38
الثاني60.43بسام اكریم اسعد العیسى39
االول60.35وسن سمیر عباس40
الثاني60.22خالد ابراهیم عبدالرحمن ابوسمور41
الثاني60.07خلیل رباح صالح المشني42
الثاني60.02هدى عبداهللا عبد االمیر الغرباوي43
االول59.65مجدي حرب یوسف ابوزید44
الثاني59.42طارق جودت محمد الجعبري45
الثاني59.36احمد فوزات طالل البطاینة46
الثاني59.33طارق جار اهللا محمد دحام47
الثاني58.49ندى عبد الجلیل شمعون48
الثاني58.33هیثم تركي محمد الدراوشة49
الثاني58.24سالم جدعان علي50
الثاني58.03فراس ابراهیم دناش51
الثاني57.95عمار جعفر عباس حمیدي52
الثاني57.73حسام فائق ابراهیم زیادین53
الثاني56.65خنساء ثابت عبد الرزاق االلوسي54
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.36وصال اسطیفان جمیل55
الثاني55.92ورقاء ثابت عبد الرزاق االلوسي56
الثاني55.66نبیل نوري احمد دللي57
الثاني55.54فراس جهاد جابر الجندي58
الثاني55.51كوثر حمدان زامل الساعدي59
الثاني54.74اسیل علي حسین60


