
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  

       محاسبة :                  القسم   واالقتصاد            اإلدارةكلية :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  الوريوسبك:   الشهادة                                                                                     مسائي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج          ١/١٠/١٩٩٨ في ٥١٥:    الجامعي األمر      رقم وتأريخ ١٩٩٨-١٩٩٧:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٩٤,٨٥٠  مي زهير يونس.١
  األول  ٨٩,٥٤٠  جميلة حمران نامس.٢
  األول  ٨٦,٤٧٦  ء يوسف ذنون اسرا.٣
  األول  ٨٣,١٦٨  سطم صالح حسين .٤
  األول  ٧٩,٣٨٨  محجمود احمد اسماعيل .٥
  األول  ٧٨,٠٠٧  صفاء ابراهيم محمود .٦
   مسائياألول  ٧٧,٥٥٠  اوان احمد مجيد التك.٧
   مسائياألول  ٧٧,٠٢٩  اثيل احسان بكر .٨
  األول  ٧٦,٩٣٦  احمد سلطان عثمان.٩
  األول  ٧٦,٨٥٧  يبةاحمد حسن قصاب غرا.١٠
  األول  ٧٦,٠٤٢  احمد جميل توفيق.١١
  األول  ٧٥,٢١٣  ساهد سعدات يعقوب.١٢
   مسائياألول  ٧٥,١٧٣  سنا احسان بكر.١٣
  األول  ٧٤,٥٧٥  رافت يوسف ابراهيم .١٤
  األول  ٧٣,٦٤٦  رشا زهير عبودي.١٥
  األول  ٧٢,٩٨٧  فراس يونس حميد.١٦
  األول  ٧٢,٢٢٣  عمر الزغير علي عبده.١٧
  األول  ٧٢,٩٨٨   محمودوسناء فتحي.١٨
  األول  ٧١,٨٧٢  هيثم  نايف محمد زريقات.١٩
  األول  ٧١,٣٢١  أديب عثمان دبوان.٢٠
   مسائياألول  ٧١,٢٤٠  احمد غانم عبد الرحمن .٢١
   مسائيالثاني  ٧٠,٨٥٠  سلمى طه احمد .٢٢
  األول  ٧٠,٧٠٥  شيالن محمد باقر خضر.٢٣
  األول  ٦٩,٢٢٣  محمد حسيني احمد الحسيني.٢٤
  األول  ٦٨,٨٤٩  دين فارس فراس محي ال.٢٥
  األول  ٦٧,٥٣٢  محمد حسن محمود .٢٦
  األول  ٦٧,٤١٠  كتبية عواد محمد .٢٧
  األول  ٦٧,٢٦٨  يوسف كاويس محمد .٢٨
  األول  ٦٦,٧٨٧  جعفر سليمان عواد .٢٩
  األول  ٦٦,٦٠٢  أطوار خضير مجيد .٣٠
   مسائياألول  ٦٦,٣٦٥  جمال صالح صالح عبد .٣١
 األول  ٦٦,٢٤٧  بان يوسف حبيب.٣٢
 األول  ٦٦,١٣١  سراء نذير عبد الرزاق إ.٣٣
 األول  ٦٥,٧٣٤  احمد محمد يحيى.٣٤
 األول  ٦٥,٦٠٤  نشوان محمود حمد .٣٥
 األول  ٦٥,٥٤٩  وليد محمد محمود .٣٦



 األول  ٦٥,٢٤١  فارس محمد علي جاويش .٣٧
 األول  ٦٥,١٥٦  هشام عمر حمودي .٣٨
 األول  ٦٤,٦٣٢  عبد الحكيم حسن موسى .٣٩
 األول  ٦٤,٣٦٠  غزوان عبد العزيز حسين .٤٠
 األول  ٦٤,٢٥٤  خالد احمد صالح .٤١
 األول  ٦٤,٠١٩  خالدة حسن مصطفى.٤٢
  مسائياألول   ٦٣,٦١٢  تحسين جمال جالل.٤٣
 األول  ٦٣,٤٧٦  صفوان حسن مصطفى.٤٤
 األول  ٦٢,٥٥٣  غازي بشير عبدالرحمن.٤٥
 األول  ٦٢,٤٥٦  محمد هاشم محمد سعيد.٤٦
 األول  ٦٢,٣٤٦  محمود يونس يحيى.٤٧
 األول  ٦٢,٢٤٢  عدنان عبدالقادر حسن.٤٨
 األول  ٦٢,٢٦٤  نجيبوائل نزار محمد .٤٩
 األول  ٦٢,٠٨٠  فائز كريم صادق.٥٠
 األول  ٦١,٩٤٦  سناء حسين حسن.٥١
 األول  ٦١,٧٣٢  يسرى خليل سعيد.٥٢
 األول  ٦١,٧٢١  قوس سعيدياريتا قر.٥٣
 األول  ٦١,٦٢٤  كاميران كافان سليمان.٥٤
   مسائياألول  ٦١,٤٧٧  محمد ياسين محمد.٥٥
 األول  ٦١,٤٧٦  احمد يحيى شريف.٥٦
 األول  ٦١,٣٤٧  خضر محمد حسن.٥٧
 األول  ٦١,٣٣٠  عبدالغفور محمد زكي.٥٨
 األول  ٦١,٢٣٣  فلرويدة سليمان خ.٥٩
 األول  ٦١,١١٦  فراس عقلة خالد.٦٠
 األول  ٦٠,٨٦٧  عامر محمود عبدالعزيز.٦١
  األول  مسائي  ٦٠,٨١٣  غزوان ادريس احمد.٦٢
 األول  ٦٠,٧٩٧  فارس شكور جمعة.٦٣
 األول  ٦٠,٧٨٥  نزار محمد عبدو.٦٤
 األول  ٦٠,٧٥٩  محمد قتيبة يونس.٦٥
  األول مسائي  ٦٠,٧٣٣  هشام قيس ياسين.٦٦
 األول  ٦٠,٤٧٧  هدير عزيز علوان.٦٧
 األول  ٦٠,٣١٩  سالم عمر عثمان.٦٨
 األول  ٦٠,٠٣٩  خالد عبدالغني يونس.٦٩
 األول  ٥٩,٩٣٤  غسان حنا ميخا.٧٠
  ألول  مسائيا  ٥٩,٨٥٥  فواز امين احمد.٧١
  األول  ٥٩,٣٧٧  غادة ابراهيم سعيد.٧٢
  الثاني  ٥٩,٣٧٤  عمر علي مثقال.٧٣
 األول  ٥٩,١٥٨  عبدالرحيم حامد عبدالقادر.٧٤
 األول  ٥٨,٩٣٧  نوار محمد عامر عبدالرحمن .٧٥
 األول  ٥٨,٨٥٢  مثنى عدنان محمد.٧٦
 األول  ٥٨,٦٦١  عوف عبدالرحمن فتح اهللا .٧٧
 ألولا  ٥٨,٥٥٦  زينل محمد يونس محمد.٧٨
  غيرمتدرب صيفي    .٧٩



  األول مسائي  ٥٨,٢٧٣  صالح احمد عطااهللا.٨٠
  األول  ٥٧,٩١٢  وضاح صباح هرمز.٨١
 األول  ٥٧,٨١٨  عمار عباس حسن.٨٢
 األول  ٥٧,٦٥٧  يعرب باسم محمد.٨٣
 ثاني  ٥٧,٥٦٤  بالل زيد فرحان.٨٤
 األول  ٥٧,٥٦٢  رستم شيفان هايك.٨٥
 األول  ٥٧,٣٨٣  نافذ عيسى دعدوش .٨٦
 األول  ٥٧,٢٩٧  نسرنى ضياء يو.٨٧
 األول  ٥٧,٢٢٤  شيماء غانم سعداهللا.٨٨
 األول  ٥٦,٦٤١  ياسر سامي سعيد.٨٩
  ثاني  ٥٦,٦٠٩  سفيان فرنسيس منصور.٩٠
  ثاني  ٥٦,٢٧٣  جمال محمد جمال.٩١
  األول  مسائي  ٥٥,٧٠٠  احمد هاني يحيى.٩٢
  األول  ٥٥,٦٤٨  رمضان امين احمد ياسين.٩٣
  ثاني  ٥٥,٦٠٧  باسم عطية عودة.٩٤
 األول  ٥٥,٢٦٩   مردانسلوى محمد.٩٥
 األول  ٥٥,١٢٤  عبدالمحسن فكاك احمد.٩٦
 األول  ٥٥,٠٨٩  محمد موفق محمد.٩٧
 ثاني  ٥٤,٤٣٣   فهد نواف محمد .٩٨
 األول  ٥٣,٨٤٧  اسماعيل ابراهيم عبد.٩٩

  


