






العلوم المحاسبية والمصرفية: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 

 .(3438)، ملحق  (3253)، الدور الثاني  (2238)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول85.3492بكر خالد احمد محمد1

االول79.2644مصطفى اياد طالب عبود2

االول76.1256باسل ثائر داود نوري3

االول73.7771عبدهللا عبدالرحيم مدلول جهلول4

االول73.1287حيدر فاضل محمود حسن5

االول70.8084عالء عبدالحسن اكريم نجم6

االول70.7400مظفر علي جليل عبيد7

االول69.8660اسراء صالح خزعل مصطفى8

االول69.5786منار عادل مجيد رشيد9

االول68.2482احمد عطوان جبار سعد10

االول68.1277لؤي جواد كاظم عباس11

االول68.0410علي نجيب عبودي محي12

االول67.9858دينا كامل قاسم يوسف13

االول66.6038مصطفى مازن صالح عطا14

االول66.4421محمد عبداالمير محمود علي15

االول66.0347علي فارس محمد دحام16

االول65.9031محمد نصر عريبي صالح17

االول65.7099حسن طالب هادي مطلك18

االول65.6414ايه اياد نافع احمد19

االول65.5115حبيب ثامر جعفر صالح20

االول65.4896محمد جبار عباس توفيق21

االول65.4544علي نمير علي محمد22

االول65.2332هند وسام فريد يوسف23

االول65.0749محمد مهدي زيدان حميد24

االول64.9530طارق بشار صبري زيا25

االول64.6783لؤي رشيد محمد علي26

االول64.2812هاله عادل حسن باقر27

الثاني64.0244ليان يوسف نامدار حسن28

االول63.8491ياسر عمر فؤاد احمد29

االول63.8138علي عبدالهادي محمد سلمان30

االول63.7725مصطفى جواد عباس خسرو31

الثاني63.5215ياسر باقر جعفر عبدالباقي32

االول63.3887رفقه صالح عبد سحاب33

االول63.1227مينه عمار عباس عبدالحسين34

االول62.1313شاكر عبدالحسين جبر جابر35



العلوم المحاسبية والمصرفية: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 

 .(3438)، ملحق  (3253)، الدور الثاني  (2238)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول62.1089مكي حمزه صاحب عطيه36

االول62.0032محمد ناظم عباس ظاهر37

االول61.7113عبدهللا علك حافظ مرداو38

الثاني61.6084ليث جعفر نعيم عودة39

االول61.5191علي اياد مظهر عبدالعزيز40

االول61.4667منتظر صباح ناصر فرج41

الثاني60.9041علي عبدالصمد عبدالوهاب محمد42

الثاني60.3718محمد سامي محمد مهدي43

االول60.3034سنا سدير كامل خليل44

االول60.0362فيرا فارتان شاهين يوسف45

االول59.9991علي شهاب حمد فرحان46

الثاني59.8728داليا حكمت فيليب يعقوب47

االول59.8482خنساء اياد غازي ناصر48

االول59.7961علي ضياء جاسم رهيف49

االول59.7872سجاد منذر حسن راضي50

االول59.7791بان سلمان عبود فندي51

االول59.7436بسام كاظم جمعه زويد52

الثاني59.6998حسن احمد صادق حمودي53

االول59.6621حسنين عبدالهادي عبيد علوان54

االول59.6027هيا جمال فيصل مسلم55

الثاني59.4280مينا محمد يحيى اسماعيل56

االول59.4130علي كريم حيدر عبد57

االول59.2621علي عامر زيدان حسين58

االول58.9911حسنين حسام عادل عبداالمير59

االول58.8489علي حيدر عبدالزهره عبدالعباس60

االول58.5687عقيل احمد عبد مهدي61

الثاني58.5149زينب اياد محمد خلف62

الثاني58.4979نجالء حسين مايع جبر63

الثاني58.1191نورالدين فائز احمد باصي64

االول58.0598احمد عبدالفتاح حسون رزوقي65

الثاني57.8200سجى كريم مجيد عفتان66

االول57.5909مريم غزوان محمد حامد67

االول57.4880عالء صفاء علي خمان68

االول57.4723مصطفى رباح صالح محمد69

االول57.4711سامر اسعد البير توفيق70



العلوم المحاسبية والمصرفية: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 

 .(3438)، ملحق  (3253)، الدور الثاني  (2238)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

الثاني57.3544علي عبد بريسم خنجر71

االول57.2846مرتضى اياد عباس سلمان72

الثاني57.1723احمد ناظم راضي رديف73

االول57.0588محمد موفق علي عايد74

االول57.0244طيبه عامر موسى محمود75

االول56.7947محمد عبدالسالم نعمه جنزيل76

االول56.7381شهد جمال صالح مصطفى77

االول56.7318محمد كريم رحيم عبدهللا78

الثاني56.3244جعفر صادق محمود علي79

الثاني56.1379اسيل احمد عبدالمجيب سعيد80

الثاني56.0856رنده ناظم مهدي خميس81

الثاني55.9000زهراء طه سلمان خلف82

الثاني55.8487يوسف محمد حسين كاظم83

الثاني55.6185حوراء طاهر غركان مشجل84

االول55.2231اسراء محمدعلي عبدالحسن مطلك85

الثاني55.1188عصام عماد عدنان انور86

الثاني55.0903اسراء صالح مهدي عبود87

الثاني54.8407احمد عمار عارف يحيى88

االول54.7609احمد موفق ضياء راضي89

الثاني54.6356زينب حسين نجم عبود90

االول54.3766ماريانا فرهاد شفيق محمود91

الثاني54.3092محمد مزهر عزيز حسن92

الثاني54.2540احمد ماجد عبدالحسن جياد93

الثاني54.0562احمد عبدالكريم لطيف حميد94

الثاني53.9607هدى كاظم عكلة فرج95

الثاني53.6492سمير اسكندر منعم شاكر96

الثاني53.3995حيدر محمد صباح رضا97

الثاني52.5747يوسف اثير سعدي فيضي98


