




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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الحادیة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠١\٢٠٠٢

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (٢٣٣١) ٢- دور ثاني (٣٨٤٩)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول87.86مضر خیراهللا طلفاح1
االول82.85رنا موفق مال اهللا نعوم فرجو2
االول79.65هبة نجیب عزیزنعوم جوهر3
االول77.66ایناس محمد علي حسین4
االول75.30غصون عدنان محمود5
االول75.18وسام صالح محمود ابو خضر6
االول74.99جوان ریاض جمیل عبدالكریم7
االول73.36نینوس نورمان ایلیشا اسحق8
االول71.23تمارا زهیر یوسف القیسي9

االول70.45غادة باسل كمال عبدالمجید10
االول70.35وسن كمال یعقوب یوسف نعمان11
االول70.27رنا یعقوب یوسف داؤد بتوني12
الثاني69.38جمیل اسماعیل عبدالرضا13
االول68.94امجد فؤاد عبدالمجید سعید14
االول68.68عمر یوسف علي العبود15
االول68.66هبة نافع عیسى یاقو جوالغ16
االول68.10هناء زایر حسن الخرسان17
االول67.96محمد مكي محمد رضا18
الثاني67.14نجوى نبیل محمد حسین الموسوي19
الثاني67.14انغام حازم كامل علي20
الثاني67.12احمد سفیان جغیف الهزاع21
االول66.96عالء عدنان محسن علي22
االول66.75بان علي حسین علي المرزوقي23
االول66.38منى عبدالزهرة موسى العباسي24
االول65.78ریمه ولسن نیسان یلدا الزهاوي25
االول65.76آالء عبدالرضا قاسم عباس26
االول65.67فرح صباح عزیز مطلوب27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول65.62منى جواد حسین العطار28
االول65.59عبدالرحمن یونس محمد خضر29
االول65.57علي ازهر احمد حبیب النعیمي30
االول65.44هند ازهر كامل كساب31
االول65.23هبا قیس باقر32
االول65.08محمدعبدالرزاق عبداهللا العجلوني33
االول65.07سراب یونس جرجیس سلیمان34
االول64.88انیت انترانیك دكریس اوادیس نهابیت35
الثاني64.87رشا متي توفیق بطي36
الثاني64.82علي طاهر محمد صالح محمد37
االول64.65محمد عواد محمد العالقمة38
االول64.57ایفون اسحق حنا ابونا39
االول64.50علي عبد محمد سعدون االزرقي40
االول64.37فاضل عباس محمد حسین41
االول64.35سیف هشام مالك علي الراوي42
االول63.91بسام حاتم عباس43
االول63.89مرح شاكر شیخ عبداهللا العقابي44
االول63.62عمر عزیز توفیق45
االول63.07عباس نجم مجید علي46
االول63.01اسراء عبداالله عبدالحسین47
االول62.86باسم عبد الكاظم حسون الهاللي48
االول62.56مارلین یوسف اوشانا عیسو49
االول62.49رنا ضامن قاسم فنجان الربیعي50
االول62.19رنا صائب خضوري داود التیاري51
االول62.12عقیل محمد جعفر52
االول62.08مریم سمیر حافظ عبدالجلیل53
االول62.05عماد كاظم حاتم54
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االول62.04زهراء سالم حمود صالح الخفاجي55
الثاني61.98ریتا وارتان بدروس وارتان بیسایان56
الثاني61.97سالي سعید هرمز جبرائیل57
االول61.78منار الیاس یوسف نعوم58
االول61.71ولید عبدالحمید احمد الزعبي59
االول61.68محمد سعدي محمود طبازة60
الثاني61.60تالین همبارسوم ماردروس همبارسوم61
االول61.56بریخان خالد احمد محمود62
االول61.49زینة سالم محمد ناجي الصفار63
الثاني61.45ندى محمود كاظم64
الثاني61.45لینا ولید یوسف الزبیدي65
االول61.45حال جنان حناعبداالحد زكر66
الثاني61.23منى حنه مربینا داود67
الثاني61.10مصطفى زهیر یوسف محمد سعید68
االول60.96عاید شوكت احمد حمد69
الثاني60.96نبیل محمد حمود المطارنة70
الثاني60.75مصطفى مجید رشید71
الثاني60.72تمارا سركیس آكوب72
الثاني60.69علیاء فراس محمد علي عنایة73
االول60.66زینة عبدالمنعم علي74
االول60.45آني اوهانیس آكوب كریكور75
االول60.43عمر صبحي یحیى احمد الطائي76
الثاني60.35فراس جواد عباس77
االول60.13سما فیصل محمد زكي78
الثاني60.10ریتا مسعود منصور كوركیس دخو79
االول59.96اسامة قاسم سلیم عبدالكریم80
االول59.88هنادي عمر یوسف81
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االول59.86هدیل كمال محمود82
الثاني59.71ایناس فتاح یوسف خلف الیاسري83
االول59.63سناء غریب درویش84
االول59.57اسیل ریاض جمیل جرجیس البهاري85
االول59.57میسم صائب عبداهللا السامرائي86
الثاني59.57قصي علي حسین87
االول59.50فادي اسماعیل منیع ثابت88
االول59.27سفیان علي عبداهللا الخریبات89
الثاني59.23غسان ماجد عبد علي90
الثاني59.11میساء محمود شهاب احمد91
االول59.09محمد ولید احمد92
الثاني58.99فراس نضال اسماعیل العجوز93
الثاني58.89احمد مصطفى عبدالكریم94
االول58.72هنوف غسان عبود الهیمص95
االول58.64حال نبیل یوسف عبدالكریم زكو96
االول58.55بشار احمد عبدقاسم ابوحسین97
االول58.41ایاد شفیق عودة عبد98
االول58.30سمیر ساجت محسن حافظ الربیعي99

الثاني58.15عدنان قصي عبدالحسین صالح100
الثاني58.14حسین كاظم عبد شبیب الخفاجي101
الثاني57.93فیان حبیب جالل مصطفى102
االول57.92زینب رشاد حسن حسون103
االول57.83مصطفى عبدالرزاق عبدالجبار104
الثاني57.78لؤي فؤاد مهدي105
الثاني57.75آصف ناهض داود106
االول57.66احمد مدحت طه الشیخلي107
االول57.62زینة صالح نصیف الشمري108
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الثاني57.56هیثم ظافر موسى كاظم الصفار109
االول57.44وسن جاسم عبدالمحسن عواد110
الثاني57.40عبداللطیف رائد داود السعدي111
االول57.36نغم عبداهللا كاظم جواد خفاف112
االول57.33محمد تیسیر سالم كوكش113
الثاني57.30عقیل مفتن خفیف حمزة114
الثاني57.25زهراء مزهر جواد115
الثاني57.14تامار فاروجان كیغام116
الثاني57.12علي نهاد جمال117
االول57.09زینب بدر عبد المجید118
الثاني57.05ایناس نافع حنامیخائیل مطلوب119
الثاني56.88سعد جاسم محمد صالح العیثان120
الثاني56.84رعد احمد موسى ابو سالم121
الثاني56.67نبراس نهاد عبدالصاحب رمان122
الثاني56.38عادل منصور راضي123
الثاني56.31بشار فارس بكر عمر العمر124
الثاني56.30اشرف بركات محارب125
االول56.30سمیة فریق توفیق126
االول56.28اسیل عبدالحمید جمیل وهیب127
الثاني56.21خالد محمد طیب128
الثاني55.67ذكرى صالح مهدي129
الثاني55.43زینة خالد عبدالرضا العبیدي130
االول55.30رشا زهیر عبدالرزاق علي131
الثاني55.01حسن هادي محسن السعدي132
الثاني54.21باسم بنات حسین133
االول53.90مازن محمد عبدالحسین كاظم134


