






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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثالثة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٣\٢٠٠٤

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٨٨٦) ٢- الدور الثاني (٢٢٦٦)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83.85مریم یحیى زكر داود1
االول81.15زینب عبد االمیر عبد علي2
االول80.90زینب محمد علي مهدي3
االول76.77شمیرام یوبرت میشائیل4
االول76.13سمر مخلص الیاس حنا5
االول75.14مصطفى جعفر عبدالجبار حسن6
االول73.37میعاد عبد اهللا داخل7
االول72.46منجد زیاد سالمة معایعة8
االول72.31طه نمر طه الشیخ9

االول71.89ریتا فاغارشاك بوغوص10
االول71.21امنة عباس علي11
االول70.31ماهي مؤید ابراهیم12
االول69.43رنا متي اسحق13
االول67.51هدى كریم جمیل هجر14
االول67.19زینة مهدي صالح15
االول65.77طیبة ماجد حمید احمد16
االول65.76علي قاسم اسماعیل نایف عبادة17
االول65.53انیس احمد انیس خلف18
االول65.24بهره غسان عبود19
االول64.48رامین یوسف متي20
االول64.45علي عبد الهادي خضیر21
االول64.28لمى محمد طاهر مهدي الساعدي22
االول64.23رشا صبیح علي عبد الرسول23
االول64.08فراس موفق كریم ججو قال24
االول64.07محمد علي اسماعیل محمد25
االول63.55هناء كریم سندروس26
االول63.11منار میسر علي27
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االول63.09عمر جاسم جمیل سرحان28
االول62.61هدیل عامر مالك29
االول62.49صبا نبیل اسماعیل ابراهیم30
االول62.27ریم جمال مدحت محمود31
االول62.09دالیا صالح محمد صالح32
االول62.06افان اسحق حنا33
االول61.95شیماء فاضل حسن34
االول61.89حسام صالل علیوي عواد التمیمي35
االول61.83غسان حسین محمودخلیف36
االول61.81مینا فاضل عبد الرزاق سعید37
االول61.70عدي محمد عوید جلوب38
االول61.66محمد عدنان محمد العسود39
االول61.29سلفا سعید اسحق ساوا40
االول60.87رنا نائل یوسف كرهبیت41
االول60.79لیث عكالوي صالح السعد42
االول60.78حسنین فاهم جواد43
االول60.70میالد انطوان صبري نعیم44
االول60.62هدى علي خلف مطر45
االول60.56الرا یوبرت خمو بادین46
االول60.48هیثم سمیر مانوئیل47
الثاني60.42محمد قاسم نجیب48
االول60.40رشا ایمن فرج نوري49
االول60.15نبراس نائل ضیاء صادق50
الثاني60.11مهند جبلة عبدالحمید محمدالعزاوي51
االول60.10دالیا یاور زیا52
االول60.03اسراء صبري مهدي53
االول59.91شیماء اسماعیل حسین54
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االول59.86هاوزین ازاد جوهر55
االول59.85مصطفى ابراهیم عبید عبداهللا56
االول59.53انغام امیر میخا یوسف57
االول59.14میالء حسن علي یاسین58
االول59.02همام ثامر كاظم علي59
االول58.99علي ثامر نعمان البیاتي60
االول58.84تحریر صبري یونا61
االول58.82زینة ثابت محمد62
الثاني58.69سرى عبدالمطلب عبدالكریم عباس الشیخلي63
االول58.59الرا اوشانا نیسان64
االول58.49سرمد حازم داودسلیمان كوریا65
االول58.49زید قصي عبد الحمید راضي66
االول58.31میس سعد یاسین ابراهیم67
االول58.29لینا سالم عبوش الیاس68
الثاني58.06محمد حافظ حبیب عبد اهللا69
االول57.97الرا عبد السالم یاسر70
االول57.93فرح حسام ناصر71
االول57.81نهلة طارق خلیل72
االول57.80رنا كمال داود جلو73
الثاني57.47تیسیر صالح علوان عزیز74
االول57.44علي عبدالحمید مولود محمد75
االول57.40فیكین ثائر سامي هرمز مقو76
االول57.34محمد حمید علي هدوان77
الثاني57.29حرب حسن دلف خلف الحلبوسي78
االول56.98علي محسن عبد79
االول56.64هال سمیر توفیق علوان80
االول56.64عباس هالل باهض81
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الثاني56.59فرح فتحي فلیح كاطع82
االول56.52رامیة منذر نسیب83
االول56.42احمد رحیم هادي حمدي84
الثاني56.30احمد عبدالحسین ناصر حسین 85
الثاني56.06اسعد نجم عبد عون86
الثاني55.86رغد فاروق عبداهللا87
الثاني55.50فارس فوزي حاتم فارس الجبوري88
االول55.11انتصار خضیر خلف89
الثاني54.89هوري اوانیس بدروس90
الثاني54.37نصري ریاض شاباتوما كلة91
الثاني54.28یاسر نعیم ابراهیم عبداهللا92


