






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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٣) ٢- الدور الثاني (٢٥٣٤)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول89.26سلفا سالم ابلحد اسطیفان1
االول84.65زهراء عامر غاوي زیدان2
االول83.38علیاء شاكر محمود نصیف3
االول81.29فارس فؤاد علي محمد4
االول73.61ریتا ادورد ایلیشع هرمز5
االول73.46حیدر یحیى داود یحیى6
االول72.76ریتا كامل حمید7
االول72.67نغم الون زیاجبو8
االول71.81عمر محمد رضا غثیث9
االول71.67میالد نزار جمیل10
االول70.87زید توفیق سلمان باقر11
االول70.39سمر سالم ابلحد اسطیفان12
االول70.09سوسیك لیفون جیرار13
االول68.01لؤي فارس رزوق طوبجي14
االول67.88درید قاسم مالك مهدي15
االول67.73امجد عبدالمجید عبد16
االول67.17مروج نوري هرمز شمعان17
االول67.05فادي یوسف مروكي یوسف18
الثاني66.60صفاء هادي غني عبید19
االول66.12مصطفى نجم الدین سعداهللا20
االول65.61فواز كوركیس عزیز كوركیس21
االول65.60ارشد اسعد متي سلیمان22
االول64.98رانیا عزیز ججو متي23
االول64.66زنوبیا طالل عبدالجبار24
االول64.44جودت كاظم حمزةمراح25
الثاني63.60ماهر شهاب احمد جدوع26
االول63.39علي فوزي عبدالرزاق احمد27
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االول63.16بسمة معن جاسم كاظم28
الثاني63.15بشرى یوسف فرنسو29
االول62.96حیدر صفاء عبدالغني30
االول62.92مصطفى ولید احمد حسن31
االول62.91زینب محمد نوري سلمان32
االول62.90حیدر سعد مهدي غناوي33
االول62.64شهد نمیر عبدالجبار34
االول62.56سرمد سالم ابلحد اسطیفان35
االول62.43اریج رعد زكي فرج36
االول62.42أودري یوبرت یونان37
الثاني62.32سما ناجي مهدي صالح38
االول62.19اسیل حسن خضیر حسن39
االول62.08مروة جمال احمد40
الثاني61.70نور فاروق ناجي رشید41
االول61.64هدیل صفاء یوسف هرمز42
االول61.50احمد شهاب احمد سهیل43
الثاني61.31یاسمین احمد جاسم مهدي44
الثاني61.20یحیى انور هاشم وحید45
الثاني61.03جولیان سلیمان اسحق46
االول60.68مها مهیمن حمدي عبداللطیف47
االول60.54فیان عادل ابراهیم عبدالصمد48
الثاني60.36رشا عبدالباقي حسین49
االول60.19هبة عصمت محمد حسین50
االول59.69ریتا ساهر اسطیفان ابونا51
الثاني59.37احمدازهرهادي احمد52
االول59.34مینا ثابت نعمان53
االول59.30زینب جعفر صادق احمد54



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

صباحية. الشهادة: بكلوريوسالدراسة:

اسم دورة التخرج: ( السادسة عشر )سنة التخرج: ٢٠٠٦\٢٠٠٧

رقم االمر الجامعي: ١- الدور االول (٢٠٥٣) ٢- الدور الثاني (٢٥٣٤)

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.13علي علي مرهون حسن55
الثاني59.00سرى طارق خضیر بریسم56
االول58.86ریتا عمانوئیل زیا57
الثاني58.68طارق علي حسین سلمان58
الثاني57.96نورا عبدالكریم نظام الدین59
الثاني57.92سهم خالد بشارة ناشي60
الثاني57.68لینا حنا عیسى حنا61
الثاني57.53دالیا طالل سمعان62
الثاني57.37یاسر اكرم هادي خمیس63
الثاني57.31سامر خمیس محمد عواد64
الثاني57.06مروة موفق ابراهیم یوسف65
الثاني56.82احمد خلیل ماجد فرحان66
الثاني56.79هشام عبدالكریم علي67
الثاني56.35هدیر عدنان عبدالرزاق68
الثاني56.33حنین ماهر حمید جاسم69
الثاني56.15آالء هادي عباس شوقي70
الثاني55.98حیدر لؤي یوسف عبدالوهاب71
الثاني55.86مروة قیس محمد مولود72
الثاني55.84مروان ماجد متي مجید73
الثاني55.76رائد سالم یوسف حنا74
الثاني55.57تمارا ضیاء محمد حسین75
الثاني55.55نغم رعد جاسم محمدعلي76
الثاني53.69ابراهیم نزار لطف اهللا77


