








المنصور الجامعة:           الكلية :الجامعة 

إدارة األعـــــــمـــــــال: القسم 

صباحية: الدراسة 

2018\2017: سنة التخرج 

(السابعة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 

، الدور الثاني (2018\7\22)في  (2331)الدور االول : رقم األمر الجامعي 

، (2018\11\17)في  (3854)، ملحق  (2018\10\28)في  (3531)

.(2018\12\3)في  (4108)

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول80.1943قتيبه قيس فاضل احمد1

االول74.4210ميالد مؤيد عزيز سلمان2

االول72.6533ياسين خليل حياوي مراد3

االول71.7344زينب محمد جاسم حسن4

االول71.3505اتور داؤد ياقو موشي5

االول69.2807مصعب رعد اكرم صبري6

الثاني69.2194فاتن مظفر عباس علوان7

االول66.2867ياسر عيسى نوري جعفر8

االول65.9285امير حسن محمد علي9

االول65.6080كرار موفق ناصر عويز10

االول64.7473علي محمد علي محمد11

االول63.8750آيات عقيل عدنان محمد12

االول63.4035محمد سمير مجيد جواد13

الثاني62.8472طه ياسين روكان رشيد14

الثاني62.5047احمد سعد عبدالرزاق شيت15

االول62.1629ليث ياسين دلي ابراهيم16

الثاني61.5564علي صباح حسن محمد17

االول61.2555سيف ضياء سلمان غالي18

الثاني60.7706مصطفى مجيد جابر محسن19

االول60.7310احمد ماجد حسن نعمه20

الثاني60.6548مصطفى احمد محمد خلف21

الثاني60.5633هبه عبد محمد جباره22

الثاني60.5301تمارا حسام حسن جودي23

الثاني60.5021محمد شوان عبد بكي24

الثاني60.0860حسين صالح جمعه جبر25

الثاني59.7737عباس علي ناصر حسين26

الثاني59.5124طه ايمن سلمان علي27

الثاني59.2753عبدالرزاق عامر عبدالرزاق خلف28
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االول58.8074عيسى سعد حميد حسن29

االول58.4934ياسين مبين مهدي جواد30

الثاني58.4129صفا علوان زيدان حسن31

الثاني58.2566مصطفى مؤيد جبار ابراهيم32

الثاني58.1362ايه فؤاد احمد مهدي33

الثاني58.0799سنان محمدناصر مهدي جواد34

الثاني57.7128حوراء كامل داوي حسون35

االول57.6510مرتضى محمد احمد سلمان36

الثاني57.6400منتظر حسن حسين محمد37

الثاني57.5450محمد هيثم لطيف مهدي38

االول57.4641غاده فايق محمد39

الثاني57.3999قبس كاظم مفتن حسن40

الثاني57.3641زهراء محمد صالح فياض41

الثاني56.7801ميس مالك راضي خلف42

الثاني56.7538مهدي عبدالكريم مهدي محمدعبد43

الثاني56.5319نبأ فاضل عبدالزهره محمد44

الثاني56.4776حيدر صالح حسن كزار45

الثاني56.3216شهد كريم كامل جوده46

الثاني56.0700غفران حسن علي قند47

الثاني55.9862اوس محمد نعيم عودة48

الثاني55.9527ناز جليل اسماعيل ياسين49

الثاني55.7469اوس عادل عبدالجبار عبدالرزاق50

الثاني55.6327عبدهللا نوفل حميد ناصر51

الثاني55.4851حسين محمد علي حسين52

الثاني55.4130ماريو سعد مارزينا خضر53

الثاني55.3951والء هاني علي جارهللا54

الثاني55.2109محمد معن محمد صالح55

االول55.0355محمد علي سند جودي56
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االول54.7346سالي فاروق جواد جمعه57

الثاني54.6689نور علي ناجي محمد58

الثاني54.1819منتظر صالح عبد اجبير59

الثاني53.9471مصطفى فيصل عبدالعزيز شالل60

الثاني53.9236رضا عصام عبدالرضا صادق61

الثاني53.8330علي حسن مونس محمد62

الثاني53.7245ابراهيم عبدالمنعم حميد جواد63

الثاني53.5710عقيل عدنان حمزه عيسى64

الثاني53.4164علي محمد محسن عيدان65

الثاني52.8183زينب جمال جاسم محمد66

الثاني52.7620كرار عيدان سعيد حسن67

الثاني52.4655مرتضى موفق محي حسين68


