




الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

األعمال إدارة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2020\2019:  التخرج سنة

( والعشرين التاسعة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول74.4035احمد سليم شنون حاتم1

االول77.8791احمد صبيح جبار شناوه2

االول67.9598احمد علي طه محمد3

االول62.0232احمد فالح الزم صالح4

االول62.8319احمد مجيد جصان سلمان5

االول88.4614احمد نبيه عزت سيداحمد6

االول61.4931اسالم خليل حريجه محمد7

االول68.5931اكرم حاتم كريم مهدي8

االول71.1236الحسين رسول صادق موسى9

االول73.3287الحكم منتصر عبدالمحسن مراد10

االول75.5919الن قيس نجيب منصور11

الثاني60.8194امير محمدحسين رشيد سعيد12

االول72.7194ايات عالوي توله عبود13

االول68.5893حسن سالم رشم الزم14

االول67.1785حسن علي منشد جبر15

االول75.1414حسين احمد علي عبدالحسين16

االول64.7024حسين جواد يحيى لطوف17

االول65.4595حسين علي حسين علوان18

االول75.6247حسين علي خلف عباس19

االول66.3389حسين كريم كاظم علي20

الثاني64.3213حسين مكي عليوي محسن21

االول72.8053حمزه ماهر كامل مهدي22

االول76.1626حيدر عامر عبدالرضا حسين23

االول74.6121دانيه خالد حسين عليوي24

الثاني62.8494دانيه محسن سعد كاظم25

االول68.0469دريد مجيد حميد عويد26

االول72.9980دعاء صباح درويش عويد27

االول67.4393دعاء صباح لواس فرج28

االول73.1863رياض ابراهيم وناس فرحان29

الثاني67.1112ريام جمال احمد جواد30

االول73.1787زهراء علي حيدر مقداد محمدصالح31

االول69.3448زين العابدين محمد جواد محمد32

الثاني65.3476سجاد سمير علي حسن33

االول71.4829سجاد عامر كاظم قاسم34

االول69.5609سجاد محمد مطشر جالب35

االول74.9233سرى فاضل جبار حسين36

الثاني56.3255سيف طارق حسن عباس37

الثاني60.7318سيف علي غازي كريم38

االول86.1599شموس محمود حاجم دهيم39

االول65.4358صالح توفيق هادي صالح40



الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

األعمال إدارة:  القسم
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( والعشرين التاسعة ):  التخرج دورة اسم
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االول72.1922طه عقيل طه خلف41

االول75.9330عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم42

االول60.9770عبدالمهيمن عبدالكريم سعيد امين43

االول71.0044عبدالمهيمن هاني باقر حمودي44

االول64.4963علي جواد كاظم عجزان45

االول67.3400علي حسين عذاب صيهود46

االول69.3790علي حيدر محمدحسن عبدالحسين47

االول67.1366علي عبدالرضا عبد جعفر48

االول69.4433علي عدنان كاظم خوين49

االول65.7307علي محمد باقر مصطفى50

الثاني66.5908علي محمد خليل عبيد51

االول73.0124علي هاني فجر علي52

االول71.6373عمر جواد كاظم حسن53

االول73.1867فاطمة رياض عبداالمير جابر54

االول66.5116فداء الدين حسن هاني صالح55

الثاني69.5962لبنى قصي عبدالجبار جاسم56

االول66.5604محمد باسم عليوي ثامر57

االول69.1787محمد شاكر سنيد عبدالحسين58

االول65.9411محمد عبداألمير مشتت زبون59

االول66.0002محمد فؤاد حسن قادر60

االول74.9037محمد كريم عبد رضا61

االول61.9524محمد ياس خضير حمزه62

االول65.6085مصطفى شهاب سعدون حمد63

االول66.1048مصطفى صالح مهدي جمعه64

االول68.3654مصطفى عبدالمحسن شريف حسين65

االول62.6448مصطفى محمد تايه ثامر66

الثاني65.6320مصطفى هالل لطيف رزوقي67

االول71.6242منتظر صباح خليف مطشر68

االول65.4289منتظر عدنان عبداالمير عبدالحسين69

االول81.8198مهند علي حمزه محمد70

الثاني63.6432ميامي علي محمد حسن71

الثاني67.4227نبا عباس زيدان خلف72

االول73.0786نور فراس خالد محمود73

االول76.1943نورالهدى سالم جبار مرهون74

الثاني59.6857هاجر جودت كاظم75

االول65.4921هاله فيصل غازي بديوي76

االول74.2226هيثم مازن محمود رزوقي77

االول64.5653يحيى عيسى شنه مكطوف78

االول73.5329يسر العيبي طاهر كاظم79


