




الجامعة المنصور:  الكلية          : الجامعة

والمصرفية المحاسبية العلوم:  القسم

صباحية:  الدراسة
2020\2019:  التخرج سنة

( والعشرين التاسعة ):  التخرج دورة اسم
الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول87.3591مشتاق طالب مطر سعيد1

االول86.7812جورج احسان زكي بشير2

االول85.8526فادي واثب توما اوراها3

االول81.8301عامر كامل جواد محمد4

االول81.7118محمد نصير خالد عبدالرزاق5

االول78.1781زينب عادل حسن سلمان6

االول77.5976اسراء احمد محمد محمود7

الثاني77.1801اسراء اياد حميد اسماعيل8

االول73.8785ضحى هشام خضر حدون9

االول73.1176حميد عصام مجيد حميد10

االول72.2700رنين قصي عزاوي فرج11

االول71.8579كرار خيون حسن عبدهللا12

االول71.3886منتظر رضا سالم داود13

االول71.3524نور علي طالب عبدالمنعم14

االول71.3082احمد عالء حسين علي15

االول71.3019دينا علي طالل سليم16

الثاني71.0721شهد عصام محمد حميد17

االول70.8844نبأ حسنين محمدجواد عبدالغني18

االول70.8204منار رعد عبد صبيح19

االول70.6742الزهراء عزالدين صالح ابراهيم20

االول70.3907سحر عبدالرزاق طاهر عبدالرحمن21

االول70.2292مصطفى علي كاظم علي22

االول69.9932عبدالرحمن عمر خيرهللا محمد23

االول69.5428سناريا عقيل راشد مجيد24

االول69.4436ايه سعد كامل غدير25

االول69.2267محمد حامد علي فريح26

االول69.2206محمد امين عبار نايف27

االول69.0542يوسف صالح حسن محمود28

االول69.0451علي طارق مجبل غليم29

االول68.9775ساره احمد حسن نعمه30

االول68.4226رسل مؤيد فاضل جاسم31

الثاني68.2994محمد حميد علي مصلح32

االول68.2789نوره فاروق شاكر جاسم33

االول68.1955شيالن دلشاد عبدالقادر مصطفى34

االول68.1310ايالف رحيم عبدهللا محمد35

االول68.0481احمد صادق هادي عباس36

االول67.7846فاطمه حسين سلمان حسين37

االول67.7289خالد جمال ابراهيم جميل38

االول67.6442زهراء اسماعيل خليل سلمان39

االول67.4996منتظر احمد ثجيل جبر40
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االول67.4918فيروز احمد سلطان عربيد41

االول67.3974خالد محمد احمد محمد42

االول67.1832ايمن عبدالرزاق طاهر عبدالرحمن43

االول66.8665مرتضى احمد سابط عبيد44

االول66.7764شيماء كنعان موسى محمد45

االول66.5342آمنه سمير حنون حسين46

االول66.5143نورالهدى علي فاضل حسن47

االول66.4763حسين محمد صالح كاظم48

االول66.4221شهد خليل حمزه سلمان49

االول66.2669هجران ناصر محيسن خنيفر50

االول66.1453حنين حاتم محمود عبدالحسين51

االول66.0638ايالف رافد قاسم وهيب52

االول65.5092فاطمه مكي جبوري ابراهيم53

االول65.4989غسق حسين علي الماس54

االول65.1169شهد احمد وادي هاشم55

االول64.7382زينب مشتاق طالب كاظم56

االول64.5839زهراء سعد علي عزيز57

االول64.2367عبدالرحمن عادل عبدالرزاق محمدعلي58

االول64.2335مريم علي خلف نصار59

االول64.1823عبدهللا ماهر محي حسن60

االول63.9738عبدهللا فؤاد جاسم هدو61

االول63.8978سرى شعبان ملك عزيز62

االول63.8589حسن علي خليل بهار63

االول63.4782مصطفى محمد سالم ميدان64

االول63.4394جابر مهدي صاحب جعفر65

االول63.1465محمد سعدون محسن شكور66

االول63.0133مها فارس عبدالكريم عبدالرزاق67

االول62.5415عبدهللا احمد هادي عبد68

االول62.4769سجاد كريم وادي سعد69

االول62.4003عمر اياد مظهر عبدالعزيز70

االول62.2523علي غالب معمر سعد علي غالب71

االول62.2037عمر مضر ميسر يونس72

االول62.1548امين سامي مجيد جعفر73

االول59.5977طيبه اسماعيل ابراهيم جبر74

االول58.0640ابراهيم عبدالجبار سلمان اسماعيل75

الثاني57.6606جعفر امير محمدعلي راجي76


