




كلية المنصور الجامعة.الجامعة: القسم: العلوم التجارية والمصرفيةالكلیة:

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: (  التاسعة  )سنة التخرج: ١٩٩٩\٢٠٠٠

رقم األمر الجامعي: ١- دور اول (١٥٨١) ٢- دور ثاني (٢٨٢٦)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول86.07نادیة ابراهیم یعقوب1
االول82.31لینا خالد شكر2
االول81.27احمد كاظم صدام3
االول77.56شذى تقي جبر حذام السرایة4
االول76.58یاسمین محمد حسن عزان عبدات5
االول75.71آتور هندریوس برخو6
االول75.49رنا محمد حسن عزان عبدان7
االول75.42حامد عكرب محمد الجبوري8
االول72.65سعاد سالم بثیو9
االول72.64خالد عبدالرزاق سلیمان10
االول72.52عدي حاتم عالوي العجیلي11
االول72.37غزوان ولیم النس12
االول70.61ماجدة مناف عبدالجبار13
االول70.16فراس عدنان خلیل محمد14
االول69.72زینة ناظم بطرس15
االول69.45رامي اسماعیل منیع ثابت16
االول69.09فیان حسین جمعة17
االول68.89رغد محمد حسین18
الثاني68.81زید حكمت عبداللطیف19
االول68.56نوره جالل نجم20
االول68.43دینا كمال حنا21
االول68.28مها انور یوسف22
االول68.26نهى ابراهیم محمد23
االول67.72علي عدنان طه24
االول67.54دینا عبدالرضا زامل محمد الساعدي25
االول67.54امیرة قاسم نجیب26
االول67.53نادیة حسن بسه سلطاني27
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االول67.32علي كنعان محمد28
الثاني67.31سناریا احمد علي29
االول67.17بیار هیوا عبدالرحمن عبدالكریم30
االول67.12زینب محمد حسین محمود فتاح31
االول66.66منى نجاح فرج32
الثاني66.51رنا شوكت ایلیا هیالي33
االول66.06نور محمد شاكر عبدالصاحب34
االول65.78زهراء محمد شاني35
االول65.58شیماء عبدالحسن راهي الفرعون36
االول65.46ساندرا فؤاد جبرائیل بهنام حداد37
االول65.30زینة ریاض جورج یوسف حساني38
االول65.29اشرف محمد مصطفى الحیاري39
االول65.23سعد مطر حسین40
االول65.22ایناس محمود قدوري الدوري41
الثاني65.11جیهان عبد حسن42
الثاني64.97ریم شاكر اوراها43
االول64.75سمیر ناجي عبدالحسین الهزاع44
االول64.73مي اسعد فتح اهللا45
االول64.64زیاد زهدي عبداهللا كراجه46
الثاني64.64سهاد سمیر هادي47
االول64.62اسمهان عبد حداد48
الثاني64.55میرنا ماجد نعوم49
االول64.50تامر غالب ابراهیم ابوالسندس50
الثاني64.38ایناس عدنان جاسب51
االول64.32بشار جالل یاقو52
االول64.05رشا یوسف بولص غزالة53
االول63.96ریم موفق سعداهللا رمو54
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الثاني63.82مروان هشام عبدالجبار55
االول63.60حیدر طاهر مسلم56
االول63.57روعة حكمت عبداالحد بهنام زكو57
االول63.48روعة خیري همیم محمد58
االول63.36نهى راسم سعید59
االول63.35عادل سالم عبد االمیر60
االول63.30عبد الكریم حسین عناد61
االول63.22اوس نوري جاسم62
االول63.18تمارة رفعت فضیل السحار63
االول63.13ولید عبد الخالق عزیز64
االول63.05اسراء مرسول رستم عبداهللا65
االول62.94طه یاسین طه الخزرجي66
الثاني62.78علي حسین رؤوف67
االول62.76علي سلمان علي68
الثاني62.75علي صباح مجید69
االول62.72لین عمران موسى70
الثاني62.67شمس صالح حسن71
االول62.66رشا جمال شكر سلیمان البناء72
االول62.64الس رمزي توما73
االول62.58اسیل سامي مجید سلمان74
الثاني62.49ایناس ریسان قاسم75
االول62.41نضال عبداهللا حسین الزبیدي76
الثاني62.41نبراس فاضل حسین ابراهیم77
االول62.35ایناس صالح الدین مهدي78
الثاني62.23اسیل فالح عباس79
الثاني62.13اریج نبیل یوسف زكو80
االول62.06نور اسامة جواد81
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االول61.88احمد خیر اهللا ابراهیم الدوري82
الثاني61.69رند صائب عبداالحد83
الثاني61.67مریم هالل بطرس84
االول61.55وسن هاني فرج85
االول61.48لمى عبدالجبار طه86
االول61.44محمد اسماعیل سعید87
الثاني61.36رنا زهیر بشیر88
االول61.35لقاء محمود عبداللطیف مهدي 89
االول61.34ایما كره بیت ارتین90
الثاني61.33وردة ناصر علي الفاطمي91
االول61.32مهران سركیس مهران92
الثاني61.27سیفان ارمیناك وارتان93
االول61.20شهد هاني داود مراد94
االول60.78مهند ذیب أسعد مشاقي95
االول60.73رعد سعود حمید96
الثاني60.69ایاد سعدي عباس97
الثاني60.59لمى مناف عبد الكریم98
الثاني60.57صهیب محمد جاسم99

االول60.46نورة احمد عنایة100
الثاني60.35هند محمد شاكر محمود احمد101
الثاني60.34سهاد هادي جبار102
االول60.34عبیر جنان حنا عبداالحد103
االول60.31رشا حذیفة عبدالرزاق حمودي104
االول60.27ایناس محسن محمد وناس105
االول60.25نور فائز یحیى عبدالرحمن106
الثاني60.15زید عامر سلیم107
االول59.95لینا طالل البیر داود108
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الثاني59.85وسن ابراهیم عمران109
الثاني59.85ثامر عباس حسن الصفار110
االول59.83جیني موفق جرجیس111
الثاني59.65زینة عامر جاسم حمادي الكبیسي112
الثاني59.56رغد جورج فرحو113
الثاني59.53وسن صالح هاشم114
االول59.49كنعان عبد الرزاق عمران115
االول59.45صبا علي غالب موسى116
الثاني59.40عالء شامل احمد117
االول59.31نسرین قاسم شمخي118
الثاني59.31نضال عدنان عبید الدلیمي119
الثاني59.29عبیر خالد حسن120
االول59.27طارق محمد مصطفى121
الثاني59.24میدیا احسان خالد النقشبندي122
الثاني59.18شیماء هاشم رؤوف الشكرجي123
الثاني59.15شیماء حافظ حمید124
الثاني59.04بان عابد یونس125
الثاني58.99عبد الرحمن فیصل محمد126
الثاني58.91اسعد فلیح حسن127
الثاني58.86سالي علي عبدالرحمن الجنابي128
الثاني58.81اسراء احمد عبدالكریم العزاوي129
الثاني58.73حسن تیسیر محمد الخالیلة130
الثاني58.70محمد ربیع اسعد حسن131
االول58.70عبیر مبدر رؤوف الشالجي132
الثاني58.62كوثر محمود عباس133
الثاني58.60سهیلة سالم خضیر علي134
الثاني58.50اخالص ابراهیم عمران135
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الثاني58.20شیماء سلمان محمد سالم136
الثاني58.18روشن محمود قاسم عزیز137
الثاني58.08منى جاسب خزعل التمیمي138
االول58.07لبنى حمزة عبدالصاحب139
الثاني58.03سرور رعد نعیم140
الثاني57.82سوالف عدنان جاسم141
االول57.79حیدر احمد فالح142
الثاني57.70صبا محمد شاكر143
الثاني57.62ایناس عبد الرزاق محمد144
االول57.57عدي رسمي احمد145
الثاني57.56نغم مانوئیل خمو قاجي146
االول57.55سیفي محمد علي147
الثاني57.49مازن جودة عبد148
الثاني57.42مهى جبار عباس149
الثاني57.38محمد صفاء هاشم عبد الرحمن 150
االول57.26هویدا شوقي جمیل151
الثاني57.05یسار صادق سعید152
الثاني56.98سهى جبار عباس153
الثاني56.95عباس نجم عبد154
االول56.91مصطفى عبد الحمید عبد المجید155
الثاني56.59محمد عبد المجید مكي التمیمي156
االول56.56سلوى اكرم هادي السعدي157
الثاني56.54رنا مظهر مولى عبود158
الثاني56.31كلثوم علي محسن159
الثاني56.14فرح طارق صالح160
االول56.08رنا قصي جاسم161
الثاني55.72اروى محمد عبدالرسول مهدي162
الثاني55.49ثائر صادق صایل163
الثاني54.77زینة محمد خماس164
الثاني54.51هاني میخائیل داود165


