




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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦٢٢) ٢- الدور الثاني (٣١١٣)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83.17ایفا ابراهیم یعقوب1
االول82.62صبا مظفر بشیر بطرس2
االول81.23همسة عامر عبدجواد3
االول80.03وسن خالدیونس سلیمان4
االول79.44عمر موفق محمود جاسم5
االول79.00زهراءنوفل خالدعبداهللا6
االول78.96زینب هیثم فخري7
االول78.77شیماء عماد عبدالسادة8
االول78.41سلوان عدنان طه احمد9
االول77.90رغد كوركیس داود شمعون10
االول77.30زیادطارق كوركیس11
االول77.15رنا كامل فاضل عیسى12
االول76.74زید رمزي یوسف رزوق13
االول75.53ریم خلیل ابراهیم خلیل14
االول74.82والء حسین عبود مراد15
االول73.61محمد فوزي محمد حسین16
االول73.52محمد مناف عبد الجبار17
االول73.46سندرا عودیشوخامیس18
االول73.15سارة فاروق انطوان توما19
االول73.10مریم علي صادق الصفار20
االول72.80زینة زیاد یاسین محمد21
االول72.75سنا ابراهیم محمد عبد المجید22
االول72.74أروا محمدصالح مجید23
االول72.63مهندحمیداحمدعبدالرزاق24
االول72.59رغدعبدالسالم ودیع25
االول72.48االء فرحان یاسین خمد26
االول72.13ریتا هراج اتام27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول71.99سهیر نجم عبد اهللا28
االول71.13آلین هوفسیب لیفون29
االول70.74نور موفق محمود جاسم30
االول69.22نانسي حزني حبیب31
االول68.98حسنین عبدالمحسن داود32
االول68.82ظفر هاشم عزیز33
االول68.49اریج غسان حسین علي34
االول68.32محمد عالء ابراهیم احمد35
االول67.41حال ناصر البیر بشي36
االول67.32نادین ریاض مهدي صالح37
االول67.29فاطمة علي محمد حسین38
االول67.05حیدرعبدالرضا عبدالرحیم39
االول66.87مروةفاروق امین مجید40
االول66.74سامر سالم حنا یوسف41
االول66.68فیرا أرمیناك وارتان42
االول66.67سعدرشیدصالح عبد43
االول66.67ابراهیم خلیل ابراهیم44
االول66.59زید سعد حسین جواد45
االول65.51عال حسین محمد ناجي46
الثاني65.28هالة نعمان مهدي47
االول65.16رؤى رشید سعید قاسم48
االول65.07نبیل قیس محمودعبدالقادر49
االول64.98حسن عدنان محمدعمران50
االول64.88ماهر سامي یوسف یعقوب51
االول64.87مروان عبدالستارجمعة52
االول64.77علي محمد مزعل حمندي53
االول64.65سالم عبدالواحدمحسن54
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول64.41مروة طریف عبدالمجید55
االول64.33زهراء علي عبدالكریم56
االول64.16زهراء ثعبان نجم عبداهللا57
االول64.09رشا مؤیدسلیم خمیس58
الثاني64.02مازن فارس رزوق نعوم59
االول63.95سعد احمد مرتضى احمد60
االول63.84آالء احمد جاسم مبارك61
االول63.79سیلفا سمیر الیشاع هرمز62
االول63.69رند نزار منصور سلمان63
االول63.39بسمةعبدالجبارساهي64
االول63.27جالل حاتم محیبس محمد65
االول62.97عمار عبدالحافظ مجید حمید66
االول62.87مریانةمیخائیل ابراهیم سلومي67
االول62.84نبأ ضیاء ناظم كاظم68
االول62.80سماح فكري ابراهیم عبد69
الثاني62.79فادي صفاء محمد رضا70
االول62.72دینا اسامة عبدالحافظ علوان71
االول62.62جوالن بولص یوسف72
االول62.42رنا عالءالدین حسن محمود73
االول62.25خیال صباح صالح مهدي74
االول62.24كاروخ حسین صالح شریف75
االول62.22همسة بهجت جبرائیل76
االول61.93بسمةجبارحمودعطیفي77
االول61.92دینا زهیرنجیب توماس78
االول61.92ریتا رشو یوسف خوشو79
االول61.89جوان احمد حسن علي80
الثاني61.75روعة صالح اسماعیل81
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االول61.61حیدر حسن داودسلمان82
االول61.42نورا ثابت سرمد نوري83
االول61.41زینب یونس سلمان یونس84
االول61.30نازك جمال احمدمحي الدین85
االول61.25طي مالك كاظم حمید86
االول61.07اوس عبدالجبارعبدالحمید87
االول61.00نایري رستم كیورك88
االول60.98شیماءجعفرمحمدملكي89
االول60.87حمزة فوزي ذاكر فجر90
االول60.85فاتن سعیدعباس سعید91
االول60.81لبنى جنان الیاس92
االول60.66هالةمالك عبدالكریم93
االول60.65مینا فائق مجید حسن94
االول60.60شیماءحاتم عالوي حماد95
االول60.13مهند عبد اللطیف عبد طالب96
االول60.05لندا عبداالحد ایشو97
االول60.02هبة عبدالهادي ابراهیم سلطان98
االول59.95ماریان خالد نجیب حسو99
االول59.94عمر حسن سهیل نجم100
االول59.82ریم محمد حسن سلمان101
الثاني59.79نرمین فرمان عثمان صالح102
الثاني59.72نوار مروان عبد المجید103
االول59.57نورحقي اسماعیل كاظم104
االول59.56صبا رجاءمجیدسلمان105
االول59.54نیفین عدنان الیاس ابلحد106
الثاني59.40دنیا مهند فضیل هنودي107
االول59.37ندى فائزیحیى عبد108



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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الخامسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٥\٢٠٠٦

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦٢٢) ٢- الدور الثاني (٣١١٣)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.37عماد عجمي عبود جاسم109
االول59.35روعة عنان خضر ایوب110
االول59.32سمر یونس سلیمان یونان111
االول59.21دالیا عصام بهنام یشوع112
االول59.20فاروق فؤاد فاضل113
االول59.20عقیل ارزوقي عباس اسماعیل114
االول59.03نادین عماد صبحي هنودي115
االول58.93صبى جبار حساني وحید116
الثاني58.92احمد كاظم عیدان حمیدي117
االول58.86محمد جعفر جواد حسن118
االول58.73علي رائدحسن عبدالجبار119
االول58.72محمد نجم الدین سعداهللا120
الثاني58.68دلشاد عبد الرحیم عبدالحكیم سعید121
االول58.62شعالن لطیف علوان122
االول58.39عمر مازن حلمي عبد الوهاب123
الثاني58.29جعفر محمد ضیاءالدین124
الثاني58.12سرى علي فخري ابوقالم125
االول58.08عمرنبیل شهیدیوسف126
الثاني58.08مصطفى بدر حسن كامل127
االول57.94شیرین عصام لطیف جزراوي128
االول57.87عال حسین ثاني مرحل الدراجي129
االول57.69بسمة حسین حمود حسن130
الثاني57.67سامر عبدالواحدمرهج العتبي131
الثاني57.48سهى زهیر سعید اسماعیل132
الثاني57.43رشا مؤیدیعقوب یوسف133
الثاني57.40سالم رعدستارحسین134
الثاني57.37هالةفوزي حسن موسى135
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االول57.35حسن محمد عمر محمد136
االول57.29هبة نمیر محمد زكي137
الثاني57.23زین طارق اسعدكمال138
االول57.12هدیل خالد محسن علي139
الثاني57.11ریم سمیر معین عبدالكریم140
االول57.08رواء ریاض طالب عیسى141
االول57.05نور محسن زیاثویني142
االول57.05هبة شهاب احمدجمیل143
االول56.98نوهارا ایشعیا یونان144
الثاني56.95فراس منذر جواد رضا145
االول56.92مصطفى عزالدین عبداالمیر146
الثاني56.85حیدر قاسم محمد147
الثاني56.81ریما صالح اسماعیل حقي148
الثاني56.78علیاء جمال احمد149
االول56.36مارال واهي واهان هارتیون150
االول56.14وسن هاشم عبداهللا مكي151
االول56.12جنان مجید محمد رشید152
االول55.92ثریا مصطفى كامل عبود153
االول55.91عبدالوهاب خلیل عبدالوهاب154
االول55.90میس قحطان رشید موحان155
الثاني55.88نورلطفي عبدالرسول نجف156
االول55.86سناریا مخلص فائق عبدالرزاق157
الثاني55.81نوراسماعیل عبدالمجید158
الثاني55.76رونق عالء ناجي سلمان159
الثاني55.50ایفان یوسف نامدارحسن160
الثاني55.37خنساءعبدالستارخلیل161
الثاني54.95عالء عوني عبد االحد162
الثاني54.86رانیة صبیح ابراهیم شاكر163
الثاني54.76رال صالح محمد جواد164
االول54.65عمر اثیر عمر عبودي165


