




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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثامنة )سنة التخرج: ١٩٩٨\١٩٩٩

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٣١٥) ٢- دور ثاني (٢٤٥٦)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول82.56مرفت كاظم موسى1
االول80.82محمد عطا محمد عبدالحمید2
االول80.48ضیاء خالد نایف3
االول79.44جنان جوزیف شمو4
االول77.82ولید محمد احمد الطقز5
االول77.69واثق محمد عبد الزهراء6
االول76.05سراب فاروق یوسف7
االول75.28هدیل ادور متي8
االول75.06فراس جمیل حسین نایل9
االول74.39مائدة عودیشو موشي10
االول73.55لطیف علوان عبود11
االول73.54رغد اسو داود12
االول72.71اسید علي سعید شومان13
االول72.02نیلي عزیز شمعون14
االول71.87بهاء صالح محمد سعایدة15
االول71.57مها فرمان احمد16
االول70.76عبیر علي احمد17
االول70.35فرح جمال جورج مسكوني18
االول70.12زینب حسن بخیت19
االول69.85زید طه یاسین الجبوري20
االول69.82هالة محمد رضا21
االول69.64مي حكمت یوسف22
االول69.44زینب محمد طاهر23
االول68.75لبنى قیس نایف24
االول68.61عمران احمد صبح مشاقي25
االول68.60احمد كامل احمد اسماعیل26
االول68.38سوزان یوحنا هرمز27
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االول68.37اریج متي عبداالحد28
االول68.21انجیال بنیامین اشو29
االول68.18سوزان مؤید حامد الجادر30
االول68.17وفاء كفاح محمد31
االول68.01سرمد یوسف نعیم حنا دالل32
االول67.72ریتا جورج رومان33
االول67.45لیث حسین علي بیرم34
االول67.03میسم عدنان جمیل35
االول66.97سجى اصغر جودة36
االول66.91دالیا عدنان عبداالحد37
الثاني66.40بشرى سلیم صادق38
االول66.35فامیا ریاض شاكر العاني39
االول66.29بان عامر محمد40
االول66.15هبة البیر یوسف41
االول66.11سناریا ماهر جوادالالمي42
الثاني66.04یوسف شاكر عبد الصاحب43
االول65.89زید طارق نوري44
الثاني65.68زینة موفق عبدالمجید توفیق45
الثاني65.64عبداهللا هاشم محمد رحیم46
الثاني65.48نبیل جمیل حنا47
االول65.03ریاض حسین علي48
الثاني64.83صبا سامي ایلیا49
االول64.79دالیا كامل داود50
االول64.77احمد سالم احمد51
االول64.55سیرانوش بوغوص بدروس52
االول64.41اناس صالح نصیف53
االول64.36ضیاء سلمان احمد54
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني64.32مؤید حسن حسین55
االول64.32رنا جنان ایوب56
االول64.30سنان ساطع عبدالرزاق57
الثاني63.79نجود موفق فرج58
االول63.53یاسمین ناصر جبر59
االول63.31دولت داود بهنام60
االول63.28عشتار عبد الجلیل حسیب61
االول63.16یاسر عبدالجواد الجلیلي62
االول63.09احمد علي مراد الجبوري63
الثاني63.00احمد خالد عزیز64
االول62.97لینة طارق هالل65
االول62.89خالد الولید خالد66
االول62.88صفاء معروف عبد الجبار67
االول62.87طالب أبراهیم فلیح الدراجي68
الثاني62.48علي اسماعیل حسن69
االول62.35كهالن حسین علي70
االول62.35یوسف علي جاسم71
االول62.26فاتن حسین عبد الغني مصطفى التمیمي72
االول61.78سدیر بدري یلدا73
االول61.72علي عدنان یحیى74
االول61.71سؤدد كامل محمد خاجي الخفاجي75
االول61.70هدیل الیاس خضر76
الثاني61.65سرمد عبد الوهاب احمد77
االول61.62ایفا یعكوب حنا شمعون78
االول61.55عالء محمد علي خالد79
الثاني61.49وسن سامي فلیفل80
االول61.24سنا سمیر عبد األمیر األطرقجي81
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني61.15سامر ناهض هادي82
الثاني61.13سهاد ضامن قاسم83
الثاني60.95شروق منیر عبد علي84
االول60.77فائز غازي علي الكناني85
االول60.68اوس محمد عبد الرسول مهدي86
الثاني60.57شیماء كامل احمد الرحال87
الثاني60.53ود صادق حسون88
االول60.51شروق عبد الجبار ساهي89
االول60.45ابراهیم نزیه ابراهیم العبید90
االول60.32افراح شاكر عبد مشكور التمیمي91
الثاني60.24سیمون حكمت صالح92
الثاني60.03سجاد نجم عبد نوروز93
االول60.02سركون عودیشو میرزا یونان94
الثاني59.94عبد المناف نیاز بنج شمة95
االول59.90رامي محمود یونس96
االول59.82حازم عبدالمجیدابوسته ابووندى97
الثاني59.82نذیر نزار عبد االمیر حمودي98
الثاني59.08عبد الرحمن فائق احمد عبدالرزاق99

الثاني59.05شكري محمود عبد الرضا100
الثاني59.02دالیا ولید حسین101
االول58.96خالد ولید عبد الحمید جاسم حلیم102
االول58.87ریتا یعقوب بطرس103
االول58.69اثیر عادل جعفر104
الثاني58.63سهاد سعد شاوي العقابي105
االول58.48رغد محمد ابراهیم القیسي106
الثاني58.42نادیة صالح خلف الدلیمي107
االول58.09حسین حكمت عبد األمیر108
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول57.94عادل حسین علي السمیرلي109
الثاني57.92سحر خلیل جاسم110
الثاني57.92ناطق عبدالحمید جیاد سبتي111
االول57.87نادیة مصلح علوان112
الثاني57.39رنا نبیل یوسف113
االول57.25خضیر احمد علي الجنابي114
الثاني57.15رشدي صفاء توفیق رشدي115
االول57.00غادة اسماعیل حمید التمیمي116
االول56.97محمد عبد األمیر خلیفة الجمیلي117
الثاني56.93آالء خزعل جمعة118
الثاني56.67تمارة غسان جورج119
االول56.46سندس بطرس شمعون120
الثاني56.26هدیل خلیل ابراهیم الجنابي121
الثاني56.20حاتم كریم صادق122
االول56.13شیماء ریاض حسن123
االول55.91احمد خضیر محمد124
الثاني55.11اسامة نجم عبود125
الثاني55.10حسین صباح فرحان العرس126


