






الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

األعـــــمـــــــال إدارة:  القسم

صباحية:  الدراسة
2019\2018:  التخرج سنة

( والعشرين الثامنة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول84.4726صالح احمد احمد حنين1

االول79.9406عباس صكبان كريم حوراء2

االول79.7501صالح خالد وليد احمد3

االول77.3052مدلول علي حسن مريم4

االول76.6972عطيه احمد ميثم محمدعلي5

االول76.5680جميل باسم نصير جميل6

االول75.5771شاكر محمود عصام سجاد7

االول74.4312محمد عبدالزهره جميل عالء8

االول74.0518محمود شكر جمال ايمان9

االول72.2859جعفر صادق علي عبير10

االول70.4034عبدهللا صالح مهدي نداء11

االول70.2218عازو داود اديب ليندا12

االول69.3053شاكر ناجي محمدرفعت رغد13

االول68.8382رسن جابر عبدهللا ضرغام14

االول68.8279سرحان محمد عبدالهادي ثائر15

االول68.4058محمد غازي مهند مصطفى16

االول68.3190كاظم جواد حيدر سرى17

االول67.7160عبدالرزاق محمد لؤي ابراهيم18

االول67.4993نصيف محمود صاحب محمود19

االول67.3769صالح عبدالمطلب ضياءالدين20

الثاني67.2926جياد هاشم سعد آيه21

االول66.8115عاصي عبدالرضا محمد حوراء22

االول66.4643خلف صابر عادل اساور23

االول66.2745موسى فاضل كريم دانيه24

االول64.4048شنين علي ماجد زينب25

االول64.1165موسى علي حسنين ايه26

االول64.1105عيسى كامل حيدر شهد27

االول63.9967حسن محسن باسم زهراء28

االول63.9214عبدالوهاب عبدالعزيز احسان هاله29

االول63.9181غيالن عبدالرضا محمد رحمه30
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االول63.8167صادق سالم ليث حسين31

الثاني63.7125محمد حميد باسم مريم32

االول63.5357نجيب اديب الحق سيف ياسمين33

الثاني63.3461شرهان عوده طالب علي34

االول63.2252درب فاضل عباس صابرين35

االول62.9584خشان عامر علي عبدهللا36

االول62.8774علي عبدالعباس عبدالجبار سؤدد37

االول62.7730عبدالكريم عدنان مصطفى دنيا38

االول62.7555حسين علي مدلول حمزة39

االول62.7211حسن فليح احمد مريم40

االول62.3666علوان ابراهيم جاسم حسن41

االول62.0583فريدون عبدالستار عبدالكريم درصاف42

الثاني61.8802سلمان محمدجعفر سلمان مصطفى43

االول61.7015علي عبدالكاظم سمير كرار44

الثاني61.5279عليوي ناصر نصير فيافي45

االول61.4372كوزي عبدالحميد رعد حسين46

الثاني61.2938محمد عزت عبدهللا دالل47

االول61.2645قصير عبد مازن احمد48

الثاني61.2487فريح عبد فالح عبدالسالم49

الثاني61.1697محمد موسى عمران مصطفى50

االول61.0337خلف غويري صالح كرار51

االول60.9215مناحي نوماس يحيى احمد52

االول60.7647زمزوم حاتم كاظم حيدر53

االول60.7130قاسم ياسين انور حسام54

االول60.6696تركي محمود عالء حمزه55

االول60.6414علوان حميد ثائر عال56

االول60.4985سلمان حسن عبدالعال لينه57

االول60.1547كريم عزيز اسامة عبدالستار58

الثاني59.8387صالح عبدالجبار صباح ضحى59

االول59.7465زاير عبداليمه عبدهللا اكرم60
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الثاني59.4291عوده خالد فيصل حسين61

الثاني59.3955حسن فاضل احمد آية62

الثاني59.0474عبدالزهره عباس سالم كرار63

الثاني59.0338اسماعيل طالب محمدحسين حسن64

الثاني58.9986فزع عبدالحمزه صالح مصطفى65

الثاني58.6917حسن ابراهيم يوسف ايوب66

الثاني58.3989ابراهيم صالح الدين صالح فاطمة67

الثاني58.3110حسين جبر عبد موسى68

االول58.1173نعمه سالم احمد زينب69

االول57.8007موسى عمران عيسى الفاروق70

االول57.6493رحيم عبدالصاحب امجد امير71

االول57.5961مريوش محيبس حيدر كرار72

الثاني57.5283شريف محمد احمد محمد73

االول57.2646محمد محسن مهدي علي74

الثاني57.2441وناس عبدالجليل ساجت منتظر75

الثاني56.9972حسين جمعه الدين صالح منير76

الثاني56.9579كاظم عباس خضير مؤيد77

الثاني56.8358كاظم علي اسماعيل حسين78

الثاني56.7045جبر محمد جبار رفل79

الثاني56.5278غضبان محمد عقيل هاني80

الثاني56.4212علي شيري معروف محمد81

الثاني56.3306صالح صبحي محمد عالء82

االول56.3207فريح راضي نعمه فاطمه83

الثاني56.2614قادر بوري ابراهيم مهند84

االول56.2197صحن كريم مؤيد حسين85

الثاني56.1448اكبر ميره طاهر كرار86

الثاني56.0942محمود علوان كريم علي87

الثاني56.0666عبدالكريم جمعه عبدالمطلب محمد88

الثاني56.0605سعدون نعمان مثنى حنين89

الثاني55.9286حميد عباس فاضل حيدر90
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االول55.8795مصطفى احمد شهاب احمد91

الثاني55.6596عبدالحسين فوزي حسام هيثم92

الثاني55.4758محسن باسل امين باسل93

الثاني55.4105قاسم اسعد حسين عبدهللا94

الثاني55.3447محمد عطوان جابر علي95

االول55.3403مفتن كاظم عماد هال96

الثاني55.3101محمد جاسم عبدالجبار محمد97

الثاني55.0015عناد احمد عبدالقادر عمر98

االول54.9141حسين مهدي قاسم مهدي99

الثاني54.8905لعيبي خلف زيدان ميثم100

الثاني54.8166محمد سلمان حسين علي101

الثاني54.7162حنين محمد زياد سهيل102

االول54.6639نعمه سلمان منذر امير103

الثاني54.6021محمد عبدالكريم عالء ابراهيم104

الثاني54.5662عبدالرزاق عبدالكريم حيدر حسين105

الثاني54.4870قدوري عبود عبدالسالم يوسف106

الثاني54.4309عبدالرحمن فرمان صفاء زينه107

الثاني54.3328ثكب خنيجر حسن محمد108

الثاني53.6866سلمان خالد وليد محمد109

الثاني53.6362قاسم هاشم نجاح قاسم110

الثاني53.3336مصلح شالل شاكر الحمزه111

الثاني53.2559محمد جاسم علي ابراهيم112

الثاني53.1632مهدي سلمان عبدالستار حسين113

االول52.9471فليح شنيشل نوري منتصر114

الثاني52.3603داود انعيمه مكي ميس115

الثاني52.3216مصلح حسين خالد وليد116

الثاني52.0822عليوي خضير حكمت سيف117

الثاني51.7592عطيه جابر مالك محمود118

الثاني51.3373سري رفعت محمدنجيب طارق119


