






الـعـلـوم الـمـحـاسـبـيـة والـمـصـرفـيـة: القسم كلية المنصور الجامعة :الكلية : الجامعة 

بكلوريوس: الشهادة صباحية:  الدراسة 

(الخامسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2016\2015:  سنة التخرج 

.(4221)الملحق  (3696)الدور الثاني  (2371)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

        الدور الذي تخرج منهالمعدل        اسم الطالب الثالثيت

االول86.7475احمد سعد اسماعيل جميل1

االول79.3708جنان عامر ميخائيل يوسف2

االول78.3730احمد محمد رسول سالم3

االول76.4497ميرنا رضوان جرجيس سموعي4

االول74.2391رغيد احمد خضير فضيخ5

االول72.8017مصطفى عبدالكريم محسن كاظم6

االول72.1728صابرين جبار عبدالكريم ناصر7

االول72.0797سامر زياد كمال بهنام8

االول69.7356جعفر علي طالل سليم9

االول69.6316ساره زياد طارق سعدهللا10

االول69.2938اميل باسل رؤوف طوبيا11

االول67.7868لمى خلدون ابراهيم اسماعيل12

االول66.3786مرتضى علي محسن جاسم13

االول66.3262منى سمير شكر محمود14

االول65.6656علي قاسم محمد حسن15

االول65.3617سارة حيدر لطيف محمد16

االول64.9356رسل عبدالكريم سلمان حسين17

االول63.8022زيد اركان ياسين سيد18

االول63.7713مينا فارس عبدالرزاق رشيد19

االول63.7010مروه حسين مردان علي20

االول63.6542احمد عبدالكريم جمعة خليل21

االول63.4810ريام باسم هادي عبود22

االول63.3391ضحى حسن ابراهيم محمد23

االول62.8915كمال فراس كمال صمد24

االول62.8511محمد عالء محمد قادر25
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االول62.6579كارون هارتيون اكوب ابراهام26

االول62.1908هبة ضياء حسن بريسم27

االول61.7879محمد ليث احمد عزيز28

االول61.4429احمد حامد جاسم حسين29

االول61.3562حيدر فاضل علي اكبر30

االول61.2559حسين علي كاظم محمد31

االول60.9988ريام سالم جسام علي32

االول60.8178مهند حميد محمد بيبي33

االول60.6976حسين حيدر صالح عبدالحسين34

االول60.2682مياده باسم عاجل سدخان35

االول60.2436مروه عامر ثامر نوري36

االول60.2388ساره عبدالحسن مطرود عبدالحسين37

االول59.9337سيف عقيل جواد حمادي38

االول59.8771مصطفى سعيد دبعون سلمان39

االول59.3882فادي نشأت سامي خليل40

االول59.3303أوس اياد فرج أوسي41

االول59.3198نور محمد عبدهللا جارهللا42

االول59.0650عمر رافد عبدالسالم موسى43

االول58.8108حسين نجدت يوسف حمد44

االول58.6974اسالم سالم عباس عبدالزهره45

االول58.5253أحمد عبدالواحد خضير سويدان46

االول58.4843علي خالد صادق عبدالرزاق47

االول58.3209مرتضى ساجد عبدالصاحب عبد48

االول58.2764مصطفى مؤيد صادق محمدجواد49

االول58.1727احمد عبدهللا رضيوي عكله50
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االول58.1508مصطفى مهند عبدالمحسن مراد51

االول57.4561يحيى جاسم هادي جاسم52

االول57.3909ساره فيصل علي حسين53

االول57.2487ياسين حسن علي حمودي54

االول57.2084سرى علي كاظم حسين55

االول56.9863سجاد ليث سالم محمود56

االول56.8308شهد عبداللطيف احمد حسين57

االول56.8039زياد محمدعلي رعد عبدالجبار58

االول56.7429اطياف سامي عباس عبيد59

االول56.7238سهاد جواد كاظم شاه مراد60

االول54.2843زينب وليد خالد حسين61

الثاني59.0386فاطمه اسماعيل خليل فيصل62

الثاني58.4935ليث مهند عايد عبود63

الثاني57.6379وليد كريم عبدالجبار بدن64

الثاني56.0634الحارث مثنى حسن سلومي65

الثاني55.6885ناديه نبيل عبدالجليل حسين66

الثاني55.1945عبدهللا رعد فاضل كاظم67

الثاني54.6740مسعد يوسف عباس حسين68

الثاني53.5251آية علي عبدالرضا غيالن69

الثاني53.4950رانيا اياد عماد وديع70

الثاني52.9414بان هيثم عبدالرزاق رشيد71

الثاني52.7272حسين عالء عبدالكريم شنون72

الثاني52.2872فرح عصام محمد حميد73


