






الـمـنـصـور الـجـامـعـة: الـكـلـيـة 

العلوم التجارية والمصرفية+ العلوم المحاسبية والمصرفية : القسم 

صباحية: الدراسة 
2021\2020: سنة التخرج 

(الثالثين  ): اسم دورة التخرج 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت
االول88.9199مريم يعرب محمدزكي اسماعيل1

الثاني86.8703نور صباح حسن احمد2

االول85.5695مالك نصير باسم جميل3

االول85.4526محمد غني محسن علي4

االول82.4938تبارك مهند عبد عبود5

االول81.4106رغد جاسم محمد حزام6

االول81.2339رسل احمد صالح كاظم7

االول79.4178فنار عمران علي درويش8

الثاني78.7345رافي كربيت كريكور مكرديج9

االول77.8279زهراء علي عبد مراح10

االول77.8199شهد حسن هادي حسين11

االول77.4727هاله محمد عبدالساده عبد12

االول76.6670نايري حنا عبداألحد موسى13

االول76.4186فاطمه عبدالستار عبد طاهر14

االول76.1132رفل شعالن نعمه شهاب15

االول75.7961محمد سمير اسماعيل حمادي16

االول75.0703حسين قاسم عبدالمحمد جمعه17

االول74.9998زهراء مالك عبداألمير عزيز18

االول74.5656ساره عامر اكرم ابراهيم19

االول74.4446ساره رشيد فرج لطيف20

االول73.4009امير سعدون هواش مهودر21

االول73.2065احمد ليث احمد علوان22

االول72.7878نسمه علي عبدالهادي دهش23

االول71.7372رؤى خليل ابراهيم علي24

االول71.4234دانيه حيان عبدالخالق صالح25

االول71.3357عمر جالل محمد علي26

االول70.8932لينا صاحب حميد حسين27

االول70.6088ليث محمد عيسى محمد28

االول70.0603زهراء باسم هالل داخل29

االول69.7359مصطفى عصام محمد خضر30

االول69.7021سجى شرق هادي حسن31

االول69.6260رؤى زهير خليل اسماعيل32

االول69.4390حسن سالم قاسم هاشم33

االول69.2944اسراء قاسم عبود جاسم34

االول69.1419سجاد صالح طه ياسين35

االول68.8713طيف محمد كامل سلمان36

االول68.5892عبدهللا عباس خضير ابراهيم37

الثاني68.2363علي جاسم عبدالحسين جليوي38

االول68.1181صالح سعد عداي حمود39
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الثاني67.9680محمد طه عباس حسين40

االول67.9277محمد قاسم الزم عزيز41

االول67.5624محمد صالح شكر محمود42

االول67.5473باقر حسين رحيم جبر43

الثاني67.4872حسين سمير جاري شاطي44

الثاني66.8206ياسين طه عباس حسين45

االول66.4666ميس حكمت سليمان حسن46

الثاني66.2851علي فاضل تركي معن47

االول66.0987غيث عماد هادي جاسم48

االول66.0665سالي عصام صالح يوسف49

الثاني65.8536عبدالعزيز داود خلف طابوق50

الثاني65.7239أيات محمد فاخر حميدي51

الثاني65.2563صفا فرات عبدالمجيد عبداللطيف52

الثاني65.2288ورده عالء فياض علي53

الثاني65.0210فضل صادق محمد جواد54

االول64.9563حسن اياد حسن ماجد55

االول64.8487مصطفى حسن شاوي كريم56

الثاني64.4733علي كريم جاسم محمد57

االول64.3908ساره سعد سلمان مناحي58

االول64.3760محمد عباس فاضل محمد59

الثاني63.4357كرار عامر عيدان جازع60

االول63.3787خطاب باسم احمد غايب61

الثاني63.1224محمدعلي قاسم محمد سعد62

الثاني62.9242علي محمد علي سلمان63

الثاني62.7232عمار كريم فليح حسن64

الثاني62.1855حسين عبدالكريم كامل محمدسعيد65

االول61.6485همام علي حسين جبر66

الثاني61.6480علي عبداألمير مشتت زبون67

الثاني60.8138سجاد ماجد هامل جبر68

الثاني60.4786نورالدين هادي حمود عطيه69

الثاني60.1839سلوان عبدالرحمن حاتم علي70

الثاني60.1613جعفر حسام عادل عبداألمير71

االول59.8969عباس عبدالرحمن جبر علي72

االول59.1537حال واثق عيسى احمد73


