




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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( الثانیة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٢\٢٠٠٣

رقم االمر الجامعي:١- الدور االول (٢٩١١) ٢- الدور الثاني (٣٩٥٢)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول87.19خزعل طالب خزعل التمیمي1
االول83.55منال شهاب احمد سهیل2
االول82.02هالت عبدالقادر محمد امین3
االول80.88لمى یوسف میخا حنا الصفار4
االول78.67زینة حامد عبداهللا5
االول78.50فیروز سامي زیا كوركیس6
االول77.49رفاه زاهد اعالن الهیمص7
االول76.06امجد حنا متري سمعان8
االول75.42الهام صبري اسماعیل حسین9

االول75.27لمیاء مهدي عزیز السلطاني10
االول75.11رنا حكمت سعید ججاوي11
االول73.38ریتا آشور ملحم خنا12
االول71.84مها سالم حمودي13
االول71.56احمد علي حسین علي خریش14
االول71.55فرح حسین صباح مجید الشمري15
االول70.82محمد عبدالهادي احمد داود سلمان16
االول70.50محمد بعث مسلم العقلة17
االول70.19دنیا مشرق سلیم18
االول70.08سندس حسین هاشم غافل19
االول69.37ایمن محمد علي غثیان المصالحة20
االول69.36زینب باسل محمود یحیى الشاكر21
االول68.64لینا رمزي یعقوب جرجیس22
االول68.20فرح طالل جمیل یعقوب كرابیت23
االول67.40وسن طارق كاظم عبدالرزاق النعیمي24
االول66.56محمد سراج الدین حسن عبدالكریم25
االول66.53میس فلیح علي عبدالرسول السامرائي26
االول66.34راضي منعم جریس حدادین27
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول66.18رنا ابراهیم عبدالعزیز علي28
االول66.01اسامة سعید عیسى الحنیطي29
االول65.93نور حاتم عبدالجبار الشكرجي30
االول65.60نداء محمد صالح مصطفى العبیدي31
االول65.50میس ولید رشید كاظم القیسي32
االول65.48فردوس سامي شاغي كرم العقابي33
االول65.46سارة صادق جعفر محمد ناجي34
االول65.05فراس سمیح عودة عوض الشوابكة35
االول64.77عامر یونان عودیش یونان الطویل36
االول64.67حیدر زیاد احمد قاسم الحسن37
االول64.60مصطفى حامد محسن محمود الراوي38
االول64.56نور رزق اهللا حبیب مطلوب39
االول64.36علیاء قاسم ابراهیم احمد40
االول64.36یسرى حسین حسن اسماعیل الكروي41
االول64.18منیر عباس مشاري البهادلي42
االول63.90عالءالدین عبدالوهاب سلوم43
االول63.75سدیر رافع داود سلمان الموسوي44
االول63.73عمر ذیاب ابراهیم عبدالجلیل45
االول63.72ورقاء قیس جلوب رشید46
االول63.70رشا مظفر ناصر قوقاب47
االول63.34شیماء مجید مصطفى علي48
االول63.25حاتم طالب عایش عایش49
االول63.07ربا ادور متي جرجیس میلي50
االول62.71اسامة بعث مسلم العقلة51
االول62.68زینب احسان جمال عبدالمجید52
االول62.60لینا سركون اغاسي توماس53
االول62.56رشا ولیم عزیز بطي54
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االول62.27دنیا نعمان زالل الجبوري55
االول62.24علي سعدي كاظم56
االول61.99رنا یوسف عبدعلي محمد العجیلي57
االول61.87زینب علي محمد البیاتي58
االول61.80زهراء عباس علي حسون الربیعي59
الثاني61.69سمر قصي قاسم60
االول61.68مها جنان بهنام عبداهللا جرجیس61
االول61.66میالد جورج یونس62
االول61.62بشار هاشم جمیل موحي63
االول61.61رشا یوسف شریف64
االول61.60دینا محمد طارق طالب العزاوي65
االول61.18دینا ولید نایف شبیب االوسي66
االول61.15فالح عبدالحمید عیدان المعیني67
االول61.12احمد عبدالجبار علي الكریم68
االول61.06جنان یونان عودیشو یاقوالقصراني69
االول60.97سارة بهنام زیا البازي70
االول60.97بسمة وائل سلیم انطوان البناء71
االول60.94سرور زرار كاكا حمد الجاف72
الثاني60.93مصطفى عبداالله ابراهیم73
االول60.87احمد علي مجید عبید السامرائي74
االول60.77خالد عطا عثمان ابوحطب75
االول60.74وسام طه عباس احمد االحبابي76
االول60.67نارین نوبار نایف عبداهللا77
االول60.55حمد محمد احمد الشیاب78
االول60.44سهى انیس عبودي سلومي المنیر79
االول60.38محمود احمد علي شهاب80
االول60.37اسامة صالح حسن ابوحجر81
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االول60.32هبة عبدالجبار ناصر82
االول60.30عمر عباس عبود نجم الجبوري83
االول60.15سنان زهیر سعید الرسام84
االول60.09رنا صباح متي موسى85
االول59.98عامر جریس حنا الهلسه86
االول59.95احمد فؤاد عبدالمجید سعید87
االول59.86زینة صباح فرحان العرس88
الثاني59.78محمود حسن جلوب حسین العنزي89
االول59.72زهیر حابس الشقارین90
االول59.68شهاب احمد كاظم91
االول59.60اسماء سلمان عباس حوش الالمي92
االول59.57رشا صباح متي موسى93
االول59.40حیدر صاحب عبدالكریم احمد94
االول59.35حسنین محمد نوري سلمان95
االول59.27اسراء فوزي كریم قاسم96
االول59.24محمد مشهور سالمة المرافي97
االول59.10عمر عبدالمنعم ودیع سلمان98
االول58.94مهند كامل رزوقي وهیب الشیخلي99
االول58.79بان كامل فاضل الخفاجي100
االول58.74وسن بنیامین یوسف101
االول58.58شیماء عیسى عباس حسین102
الثاني58.57زینة نزار ناظم ابراهیم103
الثاني58.54ضیاء فاضل  محل مصارع الجبوري104
االول58.50مها مهدي جاسم نصیف105
االول58.46زینة ماجد مظلوم فلیح الخفاجي106
االول58.45فرح نمیر هرمزتوما107
االول58.36فیفیان فائز داود صادق108
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االول58.32فالح كشیش عواد خضر العیساوي109
االول58.28روى زین الدین محمد110
االول58.25خالد حسن احمد عبدالجلیل111
االول58.19فرح حسین علي عبدالرحمن الجنابي112
االول58.16ادریس عبد الستار یوسف زعالن113
االول58.11رانیة كوركیس خمو نعمت شاهین114
االول57.77فادي داود احمد القیسي115
االول57.73عمر فرحان حمادي116
االول57.64رسل سالم منعم خلیفةالسامرائي117
االول57.39مریم جمال اوهان استیفان118
االول57.11زینب صبري محمد اروزقي119
االول56.97شیماء صادق داود سلمان120
االول56.70سالي درید عبدالجباراحمد البناء121
االول56.42حسین یوسف حسن ابوناموس122
االول56.40رانیا باسل یوسف بوره جي123
االول56.12معن مصدق جواد محمود الكطروي124
االول55.82عادل عبداالمیر مجید125
االول55.53غسق محمد مكي احمد العبدلي126
االول54.85ورقاء محمد علي جعفر127
االول54.76بهجت عباس جعفر حسن الجبوري128


