




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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الرابعة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٤\٢٠٠٥

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٧٠٨) ٢- الدور الثاني (٢٧٧٣)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول81.26امجد محمد مصطفى عبید1
االول80.95جوانیتا اشور ملحم2
االول80.83فرح عادل غزال طوبیا3
االول78.42الین روبین انترانیك روبین4
االول77.75لؤي نجیب یوسف خیو5
االول76.84شلیر عبد االمیر رؤوف6
االول76.53فادیة غانم بشیر سلومي7
االول75.10نور جاسم محمد خضر8
االول74.34عال صالح فتحي صالح9

االول73.68رغد غانم عباس قاسم10
االول73.07ندى عبد المحسن محمد11
الثاني72.05جوان حسام سعید شوقي حسن12
االول71.90محمد سعد باقركاظم الشكرجي13
االول71.42ایناس واصف سعید عبد السالم14
االول70.89زینة عامر احمد رؤوف15
االول70.42حیدر علي جلیل عبید16
االول70.25لیدیا انترانیك كریكور اوانیس17
االول70.01رشا رعد نوري علوان18
االول69.51نغم احمد شهاب عبد الوهاب19
االول69.39یسرى عباس جمیل حجر20
االول69.25دانیا ادور سمبوسنج انطوني21
االول68.86احمد فاروق جار اهللا احمد22
االول68.82منار ثامر عبد الجبارشناوة23
االول68.27حنین عماد عجمي محمد24
االول68.10شیماء كاظم علي25
االول67.66زینة خالد احمد حمید26
االول66.80زینة میثم عبد الرحمن علي27
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االول66.68رنا عبد الكریم مصطفى عبد الكریم28
االول66.46ایناس كوركیس داود29
االول66.34سحر یاس خضیر یعقوب30
االول66.07بشار جورج منصور یوسف31
االول66.06اسراء كاظم محمد مرزا32
االول65.98ایناس ایوب حسین33
االول65.82هدیل جورج هرمز34
االول65.80رؤى رسول حسن شاكر35
االول65.58سعد هادي عیدان الدلیمي36
االول65.55هبة عماد حمید مجید37
االول65.51رنا خالد متي انطوان38
االول65.49هبة ضاري عبد الخالق39
االول65.39زینب نصیف جاسم عبد40
االول65.36قصي عبد المنعم احمد مهدي41
االول65.28احمد مجید عبد جاسم42
االول65.21سمر سمیر نعیم مهدي43
االول65.21هبة احمد جمال محمد44
االول64.92عبیر علي عبد الحسین محمد45
االول64.90سیتا كایزاك كالوس46
االول64.46زیاد حمودي اسماعیل47
الثاني64.42شیرین خلیل ابراهیم48
االول64.14طیبة سعد صالح مهدي49
االول64.00علي عماد عبدالجبار رمضان50
االول63.80اوس نشأت عبد علي51
االول63.63أفیاءباسم عبدالمجیدمهدي52
االول63.53علي برق عبدالستار قدوري53
االول63.40سداد ابراهیم عبد القادر حمد54
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االول63.38زینب حمدان موسى55
االول63.31حسین فاروق امین56
االول63.21زید طارق محمد علي57
االول63.01فاطمة زهیر عبد الكریم58
االول62.92رینیة صباح مجید حنا59
االول62.71أنغام نوري شمعون خوشابا60
االول62.38سارة عماد طه ابراهیم61
االول62.35ایناس جبار ناصر الزیدي62
الثاني62.16زینة زهیر نجیب توماس63
الثاني62.02رواء محمد عبد القادر64
االول62.01بسمة نزار هاشم رشید65
االول61.90منى ارشد عبد الحمید حسن66
الثاني61.85زینب محمد رؤوف یوسف67
االول61.63داركو عمر حمه صالح68
االول61.60سناء بهجت علي69
االول61.56فراس صباح عزیز مطلوب70
الثاني61.03نغم محمد علي حسین71
االول60.97فرات حسین جواد محمد72
االول60.90هبة طالل غانم شریف73
الثاني60.86زیاد طارق اسعد كمال74
االول60.82علیاء عدنان جواد75
االول60.62ادمون طارق ادمون هنري76
االول60.30جنان خالد حسین فرید77
االول60.27سرى سالم سعید عیسى78
االول60.06حسام الدین مصطفى جلیل79
الثاني60.03علي ثامر قاسم80
الثاني60.00سوزان رعدعلي المعروف81
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االول59.86هدیل ضحاك خلیل هندي82
الثاني59.83بان ناظم عبد العزیز الجنابي83
الثاني59.65ریا فؤاد حبیب الشبیب84
الثاني59.41ایمان سلیم بهجت حسن85
االول59.38فرح فرانك ولتر فرید86
الثاني59.25علي متعب عیدان الربیعي87
الثاني59.24فادیة الیاس یوسف نعوم88
الثاني59.15ریتا الكسندر اندریوس وردة89
الثاني59.07علي عمار لفتة بالش الفرطوسي90
الثاني58.91رؤى حسن ناجي فلو91
االول58.91ریتا نجیب بطرس انطوان92
االول58.88نبراس عبد اهللا صادق محمد93
االول58.65احمد حیدر مسة خمان94
الثاني58.53شوان ستار قادر امین95
الثاني58.48عمار سلیمان حكمت عبداهللا96
االول58.29علي جعفر جواد حسن السعدي97
الثاني58.28رحاب سعد صبیح محمود98
الثاني58.26رفل عماد صالح محمد99

االول58.25محمد فتحي صالح عبد الهادي100
االول58.20وسام غانم شیت احمد101
االول58.17لبنى عادل خلیل حمد102
االول58.17سندرال عمانوئیل نیسان كلیانة103
الثاني58.09نورا احسان محمد شهاب104
االول58.00اسراء غازي رشید سلیمان105
الثاني57.88نوار ایاد رشید مهدي106
االول57.81فاطمة فؤاد احمد مهدي107
الثاني57.78نورا عادل فضیل فتوحي108
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الثاني57.58مهدي ایاد رشید مهدي109
الثاني57.57زینة مؤید نوري110
االول57.39هالة معن جاسم كاظم111
االول57.33نواف روحي فرج یوسف112
الثاني57.30كاتي حزني حبیب113
االول57.20حسنین محمود محمد جواد114
االول57.08علي مازن حلمي عبد الوهاب115
االول56.99هبة وعد كوبریل ابلحد116
االول56.87فیان جوزیف یونان داود117
الثاني56.86رشا غاندي جمیل118
الثاني56.55مصطفى رعد اسماعیل احمد119
الثاني56.47رافل مصدق محمد صالح120
الثاني56.27مصطفى صالح مهدي رشید121
الثاني56.02هبة حسن عبد الجبار كوبز122
الثاني55.79هبة حقي اسماعیل كاظم123
الثاني55.43ریم نزار اشرف سلمان124
الثاني55.00وسام لیون ایشعیا زیا125
الثاني54.99لینا رعد جاسم محمد126
الثاني53.79سیف لیث یوسف میخائیل127


