




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: إدارة األعمالالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

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

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (١٦٢١) ٢- الدور الثاني (٣١١٢)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول84.76هالة حكمت نعیم1
االول84.68یاسر محمد حسن صافي2
االول81.13ریتا مكرم بطرس حنا3
االول80.15عبیرعبدفرج عباس4
االول77.24مروة هاشم معجل عبد اهللا5
االول76.08سراء ثامر عبود حرز6
االول75.38سالي خالص مصطفى علي7
االول74.75رشا خالد ابراهیم یوسف8
االول74.14حسن فلح حسن علي9
االول73.98رند ریاض میخائیل حنا10
االول72.35ریم ازهرعبدالكریم11
االول72.04ریتا عادل عبداالحد12
االول71.00دینا محمدنجیب شاكر13
االول70.52جون سامي یوسف سلمان14
االول69.88رشا احمد رفیع جمیل15
االول69.77نبراس حسن رشید16
االول69.23جوان سیروان محمدرشید17
االول69.21حیدر سامي احمد علي18
االول69.11تانیا مخلص فائق عبدالرزاق19
االول69.06فرح نصرعریبي صالح20
االول68.93مریم صبري سعید21
االول68.79حال سعد البیر بني22
االول68.70دیانا سركیس نیسان اوشانا23
االول67.79شانت ادمون یغیش دولت آنانیك24
االول67.72یاسر عبدالرحمن داود25
الثاني67.50سها منذرصادق انور26
االول67.11نورجمال محمدعلي27
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االول67.01صفا جاسم محمدعباس28
االول66.86دالیا لیث یعقوب29
االول66.69رسل عبدالهادي مهدي كاظم30
االول66.63آالء اسماعیل حنوش الیاس31
االول66.34دالیا سید بیومي عبدالواحد32
االول66.03مینةزیدعبدالكریم33
االول65.94احمد حارث باقر مجید34
االول65.46رشا حسین سلمان عناد35
االول65.40نارین سامي نصري بوغوص36
االول65.25صهیب فاضل محمد رضاالموصلي37
االول65.19آالء ریاض هادي38
االول65.19سهى عصام سلیم39
االول64.83هبة عبداالله محمد حسین40
االول64.12براء صالح جواد صالح41
االول63.76نورالقلوب باسم علي42
االول63.62دیمة محمد ابراهیم محمد43
االول63.47سارة صالح عریبي44
االول63.36احمد عدنان ظاهر عبدالواحد45
االول63.12ریاض عصمت عبداللطیف محمد46
االول63.09سنان سمیر توفیق47
االول63.05غزوان فیصل حسین عباس48
االول63.04نورلیث فاضل حسین49
االول62.99نور صباح سلمان غالي50
االول62.94هبةرعدعبداالحدحنا51
االول62.82عمرمحمدعلي یوسف52
االول62.81حسام عبد الكریم حسین نادر53
الثاني62.78زینب وجیه یاسین ساجي54
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االول62.49حیدرباسم عبدالرسول55
االول62.11یاسمین مهدي صبري56
االول61.96مصطفى فاروق داود سلمان57
االول61.88ندى حسن حسین علي58
االول61.80هیثم كلیمان نعیم جزراوي59
الثاني61.58احمد صكبان جعفر مزعل60
االول61.54ایناس جهادقادررشید61
االول61.39زهراء مزاحم محسن عبد الكریم62
االول61.10هاني صباح هادي هدو63
الثاني60.74الن یوسف انویا شمعون64
االول60.66هاجرمحمدعلي عبدالرحمن65
االول60.65علیاءاحمدعبدالكریم66
االول60.54محمد عبداهللا عبدالفتاح نایف67
االول60.42ریم وائل شهید فدعم68
االول60.42عیسى عبد الجبار حسین69
االول60.15محمد علي ناجي محمد70
االول60.10احمد اثیر طه یوسف71
االول59.88حسین محمود علوان مزعل72
االول59.66احمد نشوان صبیح عبد الرزاق73
الثاني59.65محمد صفاء محمد حسین74
الثاني59.65محمدباهرمحمدقاسم75
الثاني59.37عامر محمد هادي76
الثاني59.06أنس قحطان عبد الكریم العزاوي77
االول58.80همسة رعد عبدالمجید78
االول58.74شوان خالد علي مرادباجالن79
الثاني58.71مدحت امین ماجد حسین80
االول58.68سیف احمد حمودي العبیدي81
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الثاني58.32زید صباح حمادي الصادق82
الثاني58.04محمود وضاح احمد مكي83
االول57.99مخلد خضـر علي نصار84
االول57.91علي حسین احمد جعفر85
االول57.77رواء فالح حسن عداي86
االول57.36رغید صباح متي موسى87
االول57.34سنان بطرس سیتو88
االول57.29عمر عبد العزیز عبد الرزاق عبد الوهاب89
الثاني57.01تمارا علي ناجي محمد90
االول56.93مازن فراس جمیل خلف91
االول56.82هبة طه ناجي عبدالرزاق92
االول56.36زید ماهر بطرس یوسف93
الثاني56.11كیالن بهزاد رمضان عبد الكریم94
االول56.03وسن بدر وارتان95
االول55.87حیدر جلیل سوزة جاسم البیاتي96
الثاني54.97ریم ماهر عبدالرزاق97
االول54.65اوس فاضل محمد حسین98


