
  



  
  
 
  

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

    : اسم دورة التخرج        ٣٠/٦/١٩٩٩   في ٢٧٠ :  الجامعي األمر      رقم وتأريخ ١٩٩٩-١٩٩٨  :  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
   األول   ٨٢,٦٠٠  يزن فوزي محمد مصطفى .١
 األول  ٨٠,٨٠٣  عمر ذيب محمد حسين .٢
  مسائياألول           ٨٠,٥٠١  محمد موسى محمد عبداهللا .٣
 األول  ٨٠,٣١٢  نواف طه عبداهللا الجاعورة .٤
 األول  ٧٨,١٧٣  فائق مال اهللا محمود جرجيس .٥
 األول  ٧٧,٧٢٠  عصام عبد الهادي محمد عوض اهللا.٦
 األول  ٧٧,٣٦٢  اياد عبد الرحمن اسماعيل خليفة.٧
 األول  ٧٧,٢٩٣  نعم ادريس يونس .٨
 األول  ٧٦,٧٥٥  احمد يونس سليم العالف.٩
 األول  ٧٦,٠٢٥  ايثار افرام ادم صليوه الشماس.١٠
 األول  ٧٥,٣٦٧  صبا حسن سعد اهللا محمد قصاب باشي .١١
 األول  ٧٥,٢٥٦  حسان محمد تميم محمد الخليلي .١٢
 األول  ٧٥,١٦٧  عوني عاطف ابراهيم االحمد .١٣
 ئي مسااألول  ٧٤,٧٦٧  عمار ابراهيم حسين فارس.١٤
 األول  ٧٤,٦٥١  الحان موفق حنا توما الساعور .١٥
  مسائياألول  ٧٣,٩٣٠  سفيان محمد عبد الرحمن عبداهللا .١٦
 األول  ٧٣,٧٧٠  يوسف مصطفى عبد الفتاح اللحام .١٧
 األول  ٧٣,١١٣  تماضر محمود عبد الرزاق رحيم .١٨
 األول  ٧٢,٧٠٠  نبراس كمال محمود حموشي.١٩
 األول  ٧٢,٣١٤  نادر شفيق يوسف الفريحات.٢٠
  مسائياألول  ٧٢,٢٥٢   العبيديرعبد القاد صالح يعبد الغناحمد .٢١
 األول  ٧٢,٠٤٦  طارق احمد عبدالحافظ ابوالغنم.٢٢
 األول  ٧١,٦٠٢   سميح سعيد الحورانيرأفت.٢٣
 األول  ٧١,٢٢٣  محمود سلمان حسن موسى الددا.٢٤
  مسائياألول  ٧١,٠٥٨  امة احمد شفاء العمري.٢٥
 األول  ٧٠,٧٢٤  مد خليلمعاذ نافع توفيق مح.٢٦
  مسائياألول  ٧٠,١١٧  براء محسن عبداهللا داؤد.٢٧
 األول  ٦٩,٧٣٦  مؤيد علي احمد ابن علي.٢٨
 األول  ٦٩,٥٠٧  اسعد حميد عبدالوهاب احمد .٢٩
 األول  ٦٨,٦٢٢  قصي علي محمد االسعد.٣٠
 األول  ٦٨,٣٧١  لؤي محي الدين توفيق.٣١
 األول  ٦٨,٢٥٣  ابتسام حازم محمد احمد الطائي.٣٢
 األول  ٦٧,٩٥٩  محمد ولد المختار السالم.٣٣
 األول  ٦٧,٨٦٦   حشيش ابومعاذ هالل علي.٣٤



 األول  ٦٦,٠٩٢  ابراهيم احمد خليل غنام.٣٥
 األول  ٦٥,٧٤٢  سندس بهنام حبيب يسي .٣٦
 األول  ٦٤,٩٦٥  فرحان حمو حاجي حسن.٣٧
 األول  ٦٤,٤٩٨  مهند قاسم محمد العساف.٣٨
 مسائي األول  ٦٤,٢٣٨  سمير احمد طه حسين.٣٩
 األول  ٦٤,٠٩٠  ضحى يونس ذنون العبيدي.٤٠
 األول  ٦٢,٨٤٨  يونس جمعة صالح خلف الجبوري.٤١
  مسائياألول  ٦٢,١٤٨  طريف سالم مصطفى الجومرد.٤٢
 األول  ٦١,١١٥  غيث محمد محمود التاجر.٤٣
 األول  ٦١,٠٧١  بنان احمد غزال الحيالي.٤٤
 األول  ٦١,٠٣١  رائد ربحي اسعد العودة.٤٥
 األول  ٦٠,٩٨٢  يونس سامي سليم النادي.٤٦
 األول  ٦٠,٨١٣  مرح سليمان خالد العاني .٤٧
  مسائياألول  ٦٠,٧٩١  احمد صالح داؤد سرحان.٤٨
 األول  ٦٠,٧٨٧  عيسى محمد عيسى البدارنه.٤٩
  مسائياألول  ٦٠,٦٨٣  عبداهللا اكرم بكر محمود.٥٠
 األول  ٦٠,٦٧٩  سليمان مطر علي ثرثار الحديدي.٥١
 األول  ٦٠,٢٢٥  سين زيدانمحمد يونس ح.٥٢
 األول  ٥٩,٤٣١  احمد محمد نذير حسين.٥٣
 األول  ٥٩,٣١١  زكريا احمد هادي حسو سليفاني.٥٤
 األول  ٥٨,٨٥٨  فاضل درويش غالم.٥٥
 األول  ٥٨,٥٣٣  هابيل نوزات شكري سعيد النائب.٥٦
 األول  ٥٨,٠٦٤  مازن نعمان عبدالرزاق مصطفى العبيدي.٥٧
 األول  ٥٧,٤٥٤  خالد هاني عبد طوالبة.٥٨
  مسائياألول  ٥٦,٩٩٨  ندى قاسم يحيى ايوب العارف.٥٩
 األول  ٥٦,٦٧٩  جعفر شاكر محسن رضا.٦٠
 األول  ٥٦,٦٥٣  منصف بن احمد بن علي عباس.٦١
 األول  ٥٦,٥٨٥  علي محمود عيد فريحات.٦٢

 
 
 
 



 



  

             محاسبة:          القسم  كلية اإلدارة واالقتصاد            :   الكلية   جامعة الموصل              :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة                                                                 مسائي: لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج  ٣٠/١٠/١٩٩٩ في ٥٦٥  : الجامعي       رقم وتأريخ األمر١٩٩٨/١٩٩٩  :سنة التخرج 
                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
             الثاني  ٦٨,٣٥٤  اشرف عادل عبد الرحمن جمعة.١
 الثاني  ٦٦,٣٣٠  وسام برصوم شابا.٢
 مسائي الثاني  ٦٤,٥٥١  بشرى حازم كوركيس.٣
 الثاني  ٦٧,٢٧٤  احمد محمد رؤوف.٤
 الثاني  ٦١,٥٦٩  بسام شمعون جرجيس .٥
 الثاني  ٦٠,٠٧٥  اقبال محمد اسماعيل .٦
 الثاني  ٥٩,٣٤٥  رائد جاسم مجيد .٧
 الثاني  ٥٩,٢٢٢  بسام شكيب برهان .٨
 الثاني  ٥٩,٠٤٠  انعام سعيد شمعون .٩
  مسائيالثاني  ٥٨,٧٤٤  لجين محمد علي حسين.١٠
  مسائيالثاني  ٥٨,٣٤٦  نصرت نعمت يحيى.١١
 الثاني  ٥٨,١٦٤  سراب احمد عبد القادر.١٢
 الثاني  ٥٧,٢٥١  نافع عبداهللا معاذ .١٣
  مسائيالثاني  ٥٦,٨٦١  شاكر حسين خضر  .١٤
 الثاني  ٥٦,٥٨٣  فراس احمد يوسف الريماوي.١٥
 الثاني  ٥٦,٢٩٣  ايمان حسن محمد .١٦
 الثاني  ٥٦,٠٦٣  حسين فتحي سيد.١٧
 الثاني  ٥٥,٦٠٢  علي ياسين النوايسة.١٨
  مسائيالثاني  ٥٥,٥٠٨  يزن نذير قاسم .١٩
 الثاني  ٥٥,٣٣٥   ألشمري ثائر هادي احمد.٢٠
 الثاني  ٥٥,٣٢٥  مهند الهام عبد الصفار.٢١
 الثاني  ٥٤,٧٤٤  ابيذار سعيد بكتاش العلوش.٢٢
 الثاني  ٥٤,٦٣٦   محمود البطانيةاحمد عبد اهللا.٢٣

    
 
 


