






إدارة األعـــــمـــــال: القسم المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

صباحية:  الدراسة 

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

 .(3634)، ملحق  (3168)، الدور الثاني  (2229)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول85.1720احمد عادل حسن علي1

االول79.2012يوسف حاتم عبدالكريم غشام2

االول78.0597هالة نمير نجيب نعوم3

االول77.4961اطياف مؤيد ياسين ابراهيم4

االول76.9609سجى كريم قاسم رضيو5

االول74.6553نور ناطق جبرائيل جرجيس6

االول74.5710رؤى رعد طالب محمد7

االول72.2164ليفينا آدم يوئيل بازي8

االول70.7501عال جالل شاكر محمود9

االول70.4332حسن محسن عبدالرزاق حياوي10

االول70.3575عبدالقادر ثائر خليل محمد11

االول69.3068دانية هادي عبدالخالق عبداالمير12

االول68.9912رقيه كريم سلمان وحيد13

االول68.8015ديرين ديار اسماعيل غالب14

االول68.5741احمد جبار عباس عطيه15

االول68.0493وسام عدنان حسن علي16

االول67.6316زمن نعمان منذر طه17

االول66.4442هشام عبدهللا عواد جسام18

االول64.7817ضي عبدالفتاح ابراهيم خلف19

االول64.6898روان كنعان خضير ياسين20

االول63.7427آراس رسول موري شلك21

االول63.6252الفريد سالم شمعون رفو22

االول62.8487بارق فارس جمعه حسان23

االول62.7366زينه وليد جميل جاسم24

االول62.6026ساره جواد احمد محسن25

االول62.5673تقوى سليم مهدي صالح26

الثاني62.1578يوسف طعمه جبر عباس27

االول61.9156احمد باسم شبع عبد28

االول61.6449محمد وجيه عبدالرضا حسن29

االول61.4397حسين سعد عبدهللا عبدالرزاق30

االول61.3546حسن هيثم عبدالكريم عبدالرسول31

االول61.3225علي فاضل حسين علي32

االول60.6901محمد فراس محمدفؤاد محمدرضا33

االول60.3627ساره يحيى قاسم مكي34

االول60.2681ايالف خالد ابراهيم محمد35
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الثاني60.1800مينا موئل جمال حسين36

االول60.0744ساره صادق جساب جاسم37

االول59.9629معن سبع مهدي جواد38

االول59.9526زكي يحيى زكي39

االول59.8509ريم سعد علي محمد40

االول59.7821سيف صالح الدين عبدالقادرعبدالرزاق41

االول59.7719زينب خضير جاسم داره42

الثاني59.7544حسين صدام مدنف محسن43

الثاني59.7491محمد بهاء عبود علي44

الثاني59.7439عمر علي سالم مهيدي45

االول59.6598اروى عصام غازي سعيد46

الثاني59.4635مهند فراس ياسين عبدالكريم47

الثاني59.3830حكمه احمد عبدالكريم كاظم48

االول59.3253مينه عدنان مزاحم طه49

الثاني59.3019يوسف سعيد عزيز حسين50

الثاني59.2435ليث عبدالكريم طه ياسين51

االول59.2184جيهان حسون محمد خليل52

الثاني59.1734رسل ضياء عبود53

االول59.1376سوالف محمود عبدالهادي موسى54

االول59.1177وائل قصي عبدهللا علوان55

االول59.0894لبنى هيثم هادي حسين56

االول59.0803زينب حسين حسن عباس57

االول59.0601اماندا ممتاز كوركيس يعقوب58

االول58.9103علي فالح عبدالزهره حسن59

االول58.9037حسين علي صادق جعفر60

الثاني58.8587حسين مثنى هادي ذياب61

االول58.8033مصطفى عباس فاضل نوري62

االول58.7536سامر حنا عيسى63

الثاني58.6486محمد شامل مزهر عكال64

االول58.5039جوزيف اوديشو يونان شمعون65

االول58.3787حسن عباس محسن زبون66

االول58.1176ذوالفقار محمد حسين بطيخ67

االول57.9430زين العابدين فالح علي عباس68

الثاني57.7317محمد ظافر ناطق ابراهيم69

االول57.6158عبدهللا لؤي يحيى موسى70
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الثاني57.5963فارس فتحي بدري فتحي71

االول57.5305ياسر نقي محمد تقي72

االول57.5004احمد شهاب احمد حسن73

الثاني57.2902مصطفى عامر حسن محمد74

االول57.1717عمر رياض صباح عبدالكريم75

االول56.8916احمد هاشم علي عبدعلي76

االول56.7344سدير محمد عبداالمير حسين77

االول56.6857غيث حمود فالح غركان78

الثاني56.6159زينب ابراهيم سوزا علي79

الثاني56.4548حمزه حسين محمود معيدي80

الثاني56.2384سالي مجيد عبدهللا محسن81

الثاني56.1164آالء عبدالكريم نجم عبود82

الثاني56.0533نورس سعدون وهيب صيهود83

الثاني55.8609كرار احمد قاسم جاسم84

الثاني55.7282علي اركان شهاب احمد85

الثاني55.6195شفق مزاحم جواد ناجي86

الثاني55.6177سجاد ناظم علي شمه87

الثاني55.5778سجى محمد خلف ظاهر88

الثاني55.5769مجتبى ابراهيم خليل حياوي89

االول55.4751زينب فارس جعفر جليهم90

الثاني55.4354نسيم نبيل مجيد91

الثاني55.4094مريم عماد كاظم عبدالحسين92

الثاني55.3718هبه نبيل حسيب توفيق93

الثاني55.2643ريهام ظافر خماس خضير94

الثاني55.1846حيدر حسن فاضل مراد95

الثاني54.9171ماهر جبار رضا سليمان96

الثاني54.7877فاضل جواد عبدالحسين زغير97

الثاني54.7808حسين جالل جليل علي مراد98

الثاني54.6732بشار فارس قرياقوس بهنام99

االول54.6425عبدالدائم مؤيد عبدالدائم جمعه100

الثاني54.5237ميس ليث عادل101

الثاني54.4953منتظر عبدالمهدي عبد نعيس102

الثاني54.4828لندا رياض عبدالحميد103

الثاني54.3136ليديه باسم جورج انطون104

الثاني54.1871يوسف سامر جبرائيل يوسف105
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الثاني54.0900ذوالفقار بكر صفاء محمد106

الثاني53.8813حسين فوزي فالح107

الثاني53.7088سميره عماد ابراهيم محمود108

الثاني53.6790علي عادل جواد109

الثاني53.6447ساره شاكر قند خاجي110

الثاني53.5726مصطفى علي كاظم محمد111

الثاني53.5476أسل سعد خضر الياس112

الثاني52.3454حسين عباس حسين كاظم113


