




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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السابعة )سنة التخرج: ١٩٩٧\١٩٩٨

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٢٧٨) ٢- دور ثاني (٢٣٠٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول90.53یونس یوسف احمد تامر1
االول90.15مالك زكریا حمد الرواشدة2
االول89.81رفیف مؤید بشیر حدید3
االول83.20اسیل عادل ناصر حبابة4
االول78.46جنان عامر جاسم5
االول77.05رأفت فایز عوض الربعي6
االول76.33محمد عبد الحلیم سلیمان الضمور7
االول75.69حسن عبد الكریم شاكر الدلیمي8
االول75.32عبدالرزاق فالح سلیم التل9

االول74.74عدنان محمد احمد ابو عنزة10
االول74.18بالل احمد علي السعود11
االول74.01لؤي عبد الكریم جاسم12
االول73.19فارس توفیق محمد عتمة13
االول72.25وسام عفیف مسعد القسوس14
االول71.70سناء عبد الوهاب صالح15
االول71.54ماهر عطااهللا محمد الهباهبة16
االول69.81محمد جیجان سلمان17
االول69.53محمد معین محمد18
االول69.48سجى نبیل ابراهیم19
الثاني69.46زینا خیر اهللا حسین20
الثاني69.15عمار محمد سلمان الضمور21
االول68.14ذكرى اكرم محمد الخفاجي22
االول68.12علیاء ناظم عبد الكریم الیاسري23
االول68.03منیر عبدالحمید اعبد الضمور24
االول67.98فایز محمد جمعة سلمان25
االول67.74بان منجد عبود26
االول67.58رنا فاروق عمر البیاتي27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول67.42اسامة سلیمان حسن الطورة28
االول67.27جهاد جابي سالم خروفة29
االول66.99محمد عادل موسى العارف30
االول66.95عوض مصطفى احمد قاسم31
االول66.91زید مفید یوسف32
االول66.82شیالن نوري یابه33
االول66.72یوسف علي محمود الحایك34
االول66.72دالیا سعد الدین عبدالقادر35
االول66.54یاسر غازي یونس36
االول66.09صفوان موسى علي الزعبي37
االول65.68شادي عدنان محمود الشنتیر38
االول65.56رشا عمار علي الخزعلي39
الثاني64.85ایفا صلیبا شمعون40
االول64.78سؤدد سالم عبد العزیز41
االول64.58نبیل شفیق نمر42
االول64.58بتول هادي بدع43
االول64.50شذى علي داود الجنابي44
االول64.41ایفون انتو شموئیل45
االول64.36آالء خلف عیسى46
االول64.29عصام یوسف عبدالرحمن الهباهبة47
االول64.20محمد احمد فرحان الشیاب48
االول64.17نائل فهمي جمیل درویش49
االول64.12خالد بسام خالد خویرة50
االول64.07سیلفا زاوین كریكور51
االول63.70عادل حسین علي52
االول63.63لمیس لیث عمر الخفاف53
االول63.44دالیا نعیم توما الصائغ54



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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السابعة )سنة التخرج: ١٩٩٧\١٩٩٨

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٢٧٨) ٢- دور ثاني (٢٣٠٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول63.35محمد سعدي احمد السامرائي55
الثاني63.15احمد سند صالح بني یاسین56
الثاني63.15هدیل جعفر صادق57
االول63.03عبیر عباس شالل58
االول62.99نضال سلمان توما59
االول62.65لیث بتال دحام الدلیمي60
الثاني62.64وسناء یوسف یعقوب61
الثاني62.34ریتا حكمت عبد األحد62
االول62.23رامي امین حمود الضمور63
االول62.22نریمان فوزي طاهر64
االول62.06احمد ریاض محمد صالح الكرمنجي65
االول61.72محمود شامخ راجي الشریدة66
االول61.72غادة مؤید نوري67
االول61.70سوالف مازن عبد الحمید68
االول61.49محمد توفیق مسلم بني هاني69
الثاني61.47خالد عبد الواحد محسن70
االول61.38شیماء حقي حسین الجنابي71
االول61.29رغد جعفر عزیز السعد72
االول61.26جوان هالل بطرس سمحیري73
االول61.22احمد محمد امین الربیعي74
الثاني60.96هیام خضیر حسون الجبوري75
االول60.90لقاء خالد ناصر76
الثاني60.83خالد نوري مشعان77
الثاني60.75میادة سالم رحیم78
الثاني60.74شادي عبد المجید مطر نعفش79
الثاني60.63موسى یوسف موسى یوسف80
الثاني60.60اسماء صادق صایل العساف81



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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السابعة )سنة التخرج: ١٩٩٧\١٩٩٨

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٢٧٨) ٢- دور ثاني (٢٣٠٧)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني60.60مازن عبد النبي جودة82
االول60.56بسمة هاني عزت الداغستاني83
الثاني60.53نزار محمد فلیح العساف84
الثاني60.43سناء هاشم كریم85
االول60.17ربى اكرم ذیب النمري86
الثاني60.14سامر جریس ایوب  فراج87
االول59.90نادیة وجیه أحمد الطائي88
الثاني59.87هشام ذیب اسعد مشاقي89
االول59.86حارث مرتضى مهدي التمیمي90
الثاني59.51واثق عز الدین حمید91
االول59.26رشا نافع عبد الحسن العبیدي92
الثاني59.25تغرید داجاد متي93
الثاني58.92زینة عبد الحسن راهي94
االول58.84نبیل أبراهیم رضا95
الثاني58.81مي عبد المسیح عبد األحد96
االول58.65خالد محمدسعید صابر الحاج علي97
االول58.62بان فاضل حسن النواب98
الثاني58.61قیس غانم الیاس رسام99
االول58.39مثال لیون ایشعیا100
االول58.32سندس جعفر جاسم101
الثاني58.29رحاب حكمت عبد األمیر102
االول58.27اروى امین احمد103
االول58.20آنوش رامان شلیمون104
الثاني58.05شیماء حمید عبد الكریم105
الثاني57.93بشار محمود عبد الجبار106
الثاني57.90عبد القادر أحمد مؤید107
الثاني57.89احمد طه یوسف البهادلي108
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني57.87معاذ مصطفى جاسم109
الثاني57.67نادیة سمیر میخائیل110
الثاني57.57سهیل عبد القادر داغر111
الثاني57.47ذكرى ناجح محمد الفحام112
الثاني57.46رنا طارق عبد اهللا الشیخلي113
الثاني57.44سیتا انترانیك واغیاك114
الثاني57.43عماد محسن احمد115
الثاني57.35حنان رشید محمد الربیعي116
الثاني57.15ساكار عمر علي117
الثاني57.06احسان محمود عبود الخفاجي118
الثاني56.92رباب جمعة سعد الكناني119
االول56.92زینب شاكر حسین الربیعي120
الثاني56.89رائد نافع یعقوب عطو121
االول56.82دالیا غازي جرجیس122
الثاني56.45نادیة نعیم صابر123
الثاني56.23انمار علي حسن الجبوري124
الثاني55.28صفاء ممدوح عارف125
الثاني53.40بان عبد الكاظم تقي126


