






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

والمصرفية المحاسبية العلوم:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول82.2783شكر محمود عبدالرزاق يوسف1

االول81.8039عبدالرحمن جمال ماجد امجد2

االول80.1874علي جلوب زكي مصطفى3

االول73.5740عبدالرزاق علي اسامة ايه4

االول72.2797فليح حسن ماجد مهيمن5

االول69.5297عناد جبار رضا زينه6

االول69.4718صالح جوده رياض ايه7

االول69.2337اسماعيل محسن مهدي مريم8

االول68.9559حسون عبدالجبار ستار حيدر9

االول68.6089جعفر عبدالواحد يوسف ليث10

االول68.5308ناصر كريم اياد علي11

االول68.5015محمود علي وليد عبدالودود12

االول68.1378جاسم نوري عبدالعليم جعفر13

االول68.1311خضير حسين جواد آيه14

االول68.0332ناصر علوان حسون محمد15

االول66.7185محمد خليل عبدالجبار علي16

االول66.6964حسن عباس محمد ساره17

االول66.6867كوذي سليم عبدالكريم ليديا18

االول66.3164خليل علي جميل سالم19

االول65.9749كاظم حسن صالح علي20

االول65.3405مجيد سعدون رياض فاطمه21

االول65.0668محمد حسين مالك امنه22

االول64.9879حميدي تويه كريم زهراء23

االول64.8990مصطفى كامل زهير زينب24

االول64.8518جاسم حميد خالد علي25

االول64.6149لفته نوري زيد نقاء26

االول64.5897احمد عزيز فراس مريم27

االول64.2275حسن كريم زهير مينا28

االول64.0521مطر حطاب قيس احمد29

االول63.9803يونس خريبط احمد مهند30
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االول63.9142عداي شهيب جعفر رغد31

االول63.6198علي حسين عالء والء32

االول63.5503محمدجواد صادق مالك الحمزه33

االول63.3867الزم بطي محمد حنان34

االول62.6976راضي زامل عباس حيدر35

االول62.6674صالح رجب عامر بالل36

االول62.5725علوان عبدالكريم ماهر شهد37

االول62.4458ناجي علي حسن اصاله38

االول61.9598قاسم عبد حسين علي39

االول61.4771فرحان احمد علي يوسف40

االول61.2850خلوفي عبيس خضير مصطفى41

االول60.6650خلف ذياب احمد علي42

االول60.6120سعد محمد ضرار احمد43

االول60.2950عبدالكريم عبدالوهاب اسامه عائشة44

االول60.2757فارس حسن فاضل حسن45

االول60.1362مرهون محمود محمد علي46

االول60.1080صادق كامل حيدر زينب47

االول59.8369احمد عزيز فراس زينب48

االول59.7267محمد عوده رحيم نورالحسن49

االول59.7084محمدعلي جاسم سعد فاطمة50

االول59.6229جبار محمد ياسين زهراء51

االول59.5340حسن جاسم محمد سجى52

االول59.3797عبود خضير نافع احمد53

الثاني59.1790حسين راضي ماجد تبارك54

االول59.0897حميد سلمان عماد سعد55

االول58.9715عبدالكريم طالب غازي ميس56

االول58.8685علي محسن غسان حنين57

االول58.6550شاكر حكمت علي سيف58

االول58.6108شحيت عطوان عيسى فراس59

الثاني58.3591محمدرضا كاظم اقبال جعفر60
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االول58.2590مريسن عكله جاسم مهند61

االول58.1615عبدهللا سلمان علي كرار62

الثاني58.0691رشيد كاظم فاضل عمر63

االول58.0398طالع محمد جاسم حسام64

االول58.0291نزيل حسن فالح اركان65

الثاني57.9624عبود عبدالرسول عالء زهراء66

االول57.9174شكروك مجهول علي امير67

االول57.7571حسين عبد رعد فراس68

االول57.7318جواد خالد وليد هديل69

االول57.4520جواد عباس عالءالدين عبدهللا70

الثاني57.3817حسين سلمان ثامر مصطفى71

االول57.3150جرمط سلمان علي حسين72

االول57.2161داود حمزه خالد مريم73

الثاني57.0744عبود طالب محمد حنين74

االول56.9301شكير صالح طالب دانيال75

الثاني56.6161ياسين عبدالعزيز حسن احمد76

االول56.3668موسى فالح ضياء نور77

الثاني56.2790رفعت بهجت مؤيد احمد78

الثاني56.2740زكي عبداللطيف اكرم صهيب79

االول55.9605عوده حسين محمد مصطفى80

االول55.8588محمد راسم عامر رسل81

الثاني55.6229سبع عبدالمجيد ليث عبدالمجيد82

االول55.6229موحي مطر فيصل رفل83

االول55.4085احمد عبدهللا عدنان احمد84

الثاني55.1576حميد كمال رعد رؤى85

الثاني54.9138صادق سعيد ازاد كرار86

االول54.8472محمد جاسم حسين عبدالمهيمن87

الثاني54.4899حسين محمود كمال رانيا88

الثاني54.2725خميس حسون صدام مهند89

الثاني54.2315عبدهللا آصف عماد سوران90
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الثاني54.2027حسين فاضل اياد وسام91

االول53.7662عله عبداألمير علي منتظر92

الثاني53.0950عباس خضير نمير زينب93

االول53.0824حسين حبيب عباس سجاد94

الثاني52.8171كاظم عبداالمير عدنان ود95

الثاني52.4798حسن احمد قاسم محمد96


