
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  ادارة االعمال            :    القسم   كلية االدارة واالقتصاد                 :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس:   الشهادة   مسائي                                                                         : الدراسة 

  
    :  اسم دورة التخرج        1/7/2009 في 10801: رقم وتأريخ االمر الجامعي 2008/2009: تخرج سنة ال

                            
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 97.3162  زين العابدين عمار فتاح محمد 1
 األول 96.2447  موسى زهراء عبد الغني مصطفى 2
 األول 91.2828  عضيبعلي محمد عبد 3
 األول 91.1230  حسن  عز الدينتوديان رفع 4
 االول 89.7309 علي ذنون يونس احمد 5
 االول 89.5201  شيت صفوان حكمت دحام 6
 االول 88.5495  السليم غيداء عبد العزيز محمود 7
 االول 83.7141  حسين كلثوم حميد رمضان 8
 االول 83.6779 مد علي وليد محإيمان 9
 االول 82.8938  غزال لمياء محمد محمود 10
 االول 82.8745  نجم إبراهيمياسر محمد  11
 االول 82.7782  صالح علياء نيازي طاهر 12
 االول 82.6382  مير  سليمانأنورعبد الستار  13
 االول 82.5370  خلف خليل نعمان خليل 14
 االول 79.8801بد القادر  عغسان فاروق عبد الرزاق 15
 االول 79.6865  عبد الباقي محمد خالد محمد 16
 االول 79.6660  حمد وابل اسعد احمد 17
 االول 79.2329  خلفاهللا احمد محمد عبد 18
 االول 78.5207  حسين حمد محمد فرج 19
  االول  77.7949  حموخليل رمضان خليل 20
 األول 77.7570  حميد نواف علي خليف  21
 األول 77.6144  مرعي مصعب محمد حسين  22
 األول 77.4518  الجمال إسماعيلصفاء احمد   23
 األول 77.2720  يونسفهمي محمود ذنون  24
 االول 76.1268  عبد اهللا امجد فاضل سليمان  25
 االول 75.2727  حسين نجالء سمير موسى  26
 االول 74.7795  عباوي يونس حسينإبراهيم  27
 االول 74.4346  محمد  طالل جبرأنسام  28
 االول 73.8613  محمد عدي عادل شيت  29
 االول 73.8253  إسماعيل احمد تركي سعدون  30
 االول 73.4047  خضير والء حسين عباس  31
 االول 72.9648  اللهيبي محمد خلفإسماعيل  32
 االول 71.0883  كصبان اهللا محل سعود عبد  33
 االول 70.6405  محمد اهللا سى عبدخولة مو  34
 االول 70.4184  حامد الدين ماجددعلي سع  35



 االول 70.3608 ضرغام عماد احمد يحيى  36
 االول 69.9649  نايفاإلله فراس عبد  37
 االول 69.8657  رحيل بشار علي درعان  38
 االول 69.3270  حسن هبة خضر جمعة  39
  االول  69.1164  حميداهللا حسن  عبدإبراهيم  40
 األول 68.7298  حمدبرهان وثيج دواس  41
 األول 67.5806  فتاح طارق قاسم عبد  42
 األول 66.7826  حيدر اهللا عمر عبد الستار سعد  43
 األول 66.5203 محمداهللا جاسم  عبد  44
 االول 66.1523  إبراهيم فالح حسن احمد  45
 االول 65.1256  قدواهللا مال اهللا فائزة عبد  46
 االول 64.1821  أحمداهللا ليث اكرم سعد  47
 االول 63.7575  ذنون  سالم يونسأيمن  48
 االول 63.2776   إسماعيل ميسر صلفيج فتحي  49
 االول 62.7372  غزال حسين عاصم محمد  50
 االول 61.9679  سواديالزم حسن عبهول  51
 ولاال 61.9043  عبد اهللا  سليماناإلله محمد عبد  52
 االول 61.4677  محمدسالم احمد حسين  53
 االول 61.4329  مال توحياهللا اهللا سليمان عبد عبد  54
 االول 60.2289  موسى طالل حمد طالل  55
 االول 60.0325  خليلعمر طلب فتحي  56
 االول 57.9719  يونس احمد محمد ذنون  57
 االول 54.7957 محمود  الكريم محمود عصمت عبد  58

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  المحاسبة            :     القسم    كلية االدارة واالقتصاد                :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس:         الشهادة   مسائي                                                                   : الدراسة 

  
    :       اسم دورة التخرج 1/7/2009 في 10801: رقم وتأريخ االمر الجامعي    2008/2009: سنة التخرج 

                             
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 91.2604   محمد خليل محمد جاسم 1
 األول 90.5927  سليمان بسام خضر يوسف 2
 األول 89.5890  سلطان داؤد ثيل رافعا 3
 األول 86.8908  إبراهيم الرزاق محمد محمد عبد 4
 االول 86.8071  حسن علي محمد غازي 5
 االول 86.3409  عبد فتحي إدريسصفوان  6
 االول 84.2863  غانم ناصح سنان صباح 7
 االول 82.8585  داؤد توما فريد كوركيس 8
 االول 82.8110  عويد  عبد اهللافواز يوسف 9
 االول 82.4644  عابي هاني محمد حسو 10
 االول 82.0478  محمد سليمان احمد عادل 11
 االول 80.9888  رشيد سعيد محمد جرجيس 12
 االول 80.7254  محمد خضربسمة وليد 13
 االول 78.3318  محمد نهى ياسين جاسم 14
 االول 76.3369  إبراهيم طه بشار يوسف 15
 االول 76.0076 ياب  ذذر عبد القادر سرحان 16
 االول 75.9997  فارس مزعل مهند حميد 17
 االول 75.4012   محمود موسى لينا احمد 18
 االول 74.2313  صموئيل سمعان كرم جبرائيل 19
  االول  73.5807   ذنون يونس ليث زينو 20
 األول 72.9195   صالح اسود ابراهيم خلف  21
 األول 72.7855   يونس عبد الفتاحاهللا ذنون عبد  22
 األول 72.6713  جرجيس أحمد اكرام احمد  23
 األول 71.2802  إبراهيم حنا فرح حنا  24
 االول 69.9659  بشير أمين تغريد عبد الجواد  25
 االول 69.8914  خليل ابراهيم إبراهيماحمد   26
 االول 69.5892  سليمان احمد عمر اسماعيل  27
 االول 69.4731 دي  يونس حمورعد عبد الغني  28
 االول 69.1759  حسن مرعي الكريم احمد عبد  29
 االول 68.9316   زكي حسن عمر دريد  30
 االول 67.6294  شريف إبراهيم اشرف سمير  31
 االول 66.8900   عليوي الجاسم ياسين احمد  32
 االول 66.6129  حازم عبد اهللا عمار نبيل  33
 االول 66.3156  توفيق داؤد محمد وليد  34



 االول 66.1561  عبد الرزاق جاسم صالح عدنان  35
 االول 65.6494  محمد الطائي الدين زهراء سعد  36
 االول 65.1318  محمد حسين علي  37
 االول 64.6141  نذير قاسم نور لقمان  38
 االول 64.2124   عبد الكريم محمود وليد خالد  39
   االول 63.9442  حسن وليد عبد علي  40
 األول 63.4184  حسن حميد رنا محمد صالح  41
 األول 63.3523  حسن علي احمد صالح  42
 األول 63.1581 عمران عبد اهللا محمد حميد   43
 األول 62.4496  علي عرفات مريم محمد  44
 االول 62.4270  محمد أحمد محمد زكي  45
 االول 62.3002  مجيد محمد ذنون يونس  46
 االول 61.0910 محمد شريف  محمد سهيل  47
 االول 61.0714  محمد مصطفى حال جاسم  48
 االول 60.9341  ذنون يونس مصعب زينو  49
 االول 60.9163  حمودي عمر هيثم جاسم  50
 االول 60.8715  صديق يونسمحمد ميسر  51
 االول 60.8058  توفيق إبراهيم فاطمة محمد  52
 االول 60.7471  عيسى ناصر السالم حيدر عبد  53
 االول 60.7030  صالح فراس عبد مهيدي  54
 االول 60.3732   نوري عباس عمر صالح الدين  55
 االول 58.6889  سامي حميد يوسف صالح  56
 االول 58.4934  إسماعيل طه مهند حازم  57
 االول 58.4304  جمعة خالد جمعة سلطان  58
 االول 57.5760  أحمد دعاء حازم شهاب  59
  االول  57.3561  جمال محمد  هيثمأيمن  60
 األول 57.1108  حبش عبد اهللا إدريسرياض   61
 األول 56.8999   عبد اهللا سعدو فيصلإيمان  62

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
ة والمصرفية   العلوم المالي: كلية االدارة واالقتصاد                     القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس: مسائي                                                                             الشهادة : الدراسة 

  
    :  اسم دورة التخرج      1/7/2009 في 10801 :  رقم وتأريخ االمر الجامعي   2009 /2008: سنة التخرج 

                            
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول  52.0367                       بشار محمود مصطفى احمد 1
 األول 51.8438                   خزعل حميد فتحي خلف 2

  



  
  
  
  
  
  
  
  



  
عمال          ادارة اال:     القسم      كلية االدارة واالقتصاد                 :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس:        الشهادة      مسائي                                                                      : الدراسة 

  
    :         اسم دورة التخرج 1/10/2009 في 16274: رقم وتأريخ االمر الجامعي    2008/2009: سنة التخرج 

                            
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 71.5685  ياسين احمدإبراهيمخالد  1
 الثاني 68.0414 حسين علي قنبر محمد علي 2

 الثاني 67.9894 عمر زهير جالل الدين سليمان 3

  الثاني 67.6313  حسينأحميدانتصار محمد  4

 الثاني 64.4720 محمد فوزي زيدان نصيف 5

 الثاني 64.0485  خليل خضر عليأالء 6

 الثاني 62.9783 اهللا حسين محمد نجم عبد 7

 الثاني 62.1591 اهللا خلف محمد حامد عبد 8

 الثاني 61.9853 احمد عواد حياوي خلف 9

 الثاني 61.6352 فارس فاضل يونس احمد 10

 الثاني 61.4668 فهد تركي هندي محمود 11

 الثاني 61.2191  فؤادبهجت محمد 12

 الثاني 61.0674  يوسف احمدأديبزينب  13

 الثاني 60.8513  حسين عليأيوب إيثار 14

 الثاني 60.4777 علي نوفل بشير خليل 15

 الثاني 58.9847 مثنى مراد احميد علي 16

 الثاني 57.9523 علي ابراهيم عبداهللا ناصر 17

 نيالثا 57.7480 سعد محمد ادريس كاظم 18

 الثاني 57.5051 احمد ابراهيم حميد عزيز 19

 الثاني 55.6361 عمر صبحي محمود احمد 20

 الثاني 55.5339 جمال محمود صطام عبدالعزيز  21
 الثاني 55.5127 صالح ياسين بالل عبدالعزيز  22

 الثاني 55.3963 ياسر عبدالوهاب توفيق  23

 الثاني 55.3436 جميل تيسير عمر محمد  24

 الثاني 54.7527 هشام احمد فتحي حسين العلي  25

 الثاني 54.1252 إبراهيماشرف نبيل   26

 الثاني 54.0800 جمعة علي خلف حنوش  27

 الثاني 53.7639 اهللا مالك حسن عشم عبد  28

 الثاني 53.3827 سيف رعد رياض عزيز  29

 الثاني 52.6254 مانع نافع اضحوي امزيم  30

 الثاني 52.5209 ممهند جاسم محمد نج  31

  
  
  
  



  
  المحاسبة            :     القسم     كلية االدارة واالقتصاد                :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  وريوسبكال:    الشهادة      مسائي                                                                        : الدراسة 

  
    :       اسم دورة التخرج 1/10/2009 في 16274: رقم وتأريخ االمر الجامعي    2008/2009: سنة التخرج 

                             
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 66.0417 ريم ميسر عزيز علي 1
 الثاني 65.5144 خليل محمد محمود حسين 2

 الثاني 64.9637 انفال كنعان محمد اسماعيل 3

 الثاني 64.5548  ايمن طالل عبد عجاج  4

 الثاني 64.0033 ثامر سالم مصطفى محمود 5

 الثاني 63.9167 غفران موفق سعيد يعقوب 6

 الثاني 61.1751 ربيع يونس احمد خليل 7

 الثاني 60.6923 غزوان ياسر يونس شهاب 8

 الثاني 60.3211  حسينالمنعم احمد مها عبد 9

 الثاني 60.0919 مر محمد جهاد جمعةع 10

 الثاني 59.7324 راكان خالد فيصل خورشيد 11

 الثاني 59.6965 زيد مهلب ياسين حويش 12

 الثاني 59.4616 اهللا محمد وسام فوزي عبد 13

 الثاني 59.3984 د رشيمحمداحمد سرمد  14

 الثاني 59.2419 عمر احمد عيسى احمد 15

 الثاني 59.0718 ضانمشتاق عباس خضير رم 16

 الثاني 59.0443 اهللا محمد احمد صالح عبد 17

 الثاني 59.0420  محمد امين احمدنشوان حسن 18

 الثاني 58.6964  خليلمحمد مصطفى شعبان 19

 الثاني 58.5488 رؤى احسان علي يونس 20

 الثاني 58.5171  يحيىازهر هاشم جرجيس  21
 الثاني 58.2575 نادية علي حسين علي  22

 الثاني 57.8383  االعرجي حسنرغد حازم محمد  23

 الثاني 57.7939 مها  وعد اهللا جاراهللا مال اهللا  24

 الثاني 57.6970  جعفرمروة اديب عبد اللطيف  25

 الثاني 57.4704 اهللا مخل بشار نجم الدين عبد  26

 الثاني 57.0766 عبد جاسم محمد كريدي  27

 الثاني 56.8846  عز الدينبعالء عادل عبد الوها  28

 الثاني 56.7271 اهللا مؤمن ناطق احمد عبد  29

 الثاني 56.7158  فتحياحمد مؤيد محمود  30

 الثاني 56.5045  علي مروان محمد حسن  31

 الثاني 56.4936  نجمافراح احمد سعيد  32

 الثاني 56.0831  محمدمحمد ابراهيم اسماعيل  33

 الثاني 55.9447 علي نبيل نوري حسين  34

 الثاني 55.8995 وسام صالح فرحان احمد  35



 الثاني 55.6894 وسيم محمد اسماعيل ابراهيم  36

 الثاني 55.6582  فخريعبدالرحمن عصام صباح  37

 الثاني 55.6173 مضر محمد سليم سعيد اسالم  38

 الثاني 55.5717 عبد اهللا فتحي محمود داؤد  39

 الثاني 55.4503 عمر سالم احمد محمود  40

 الثاني 55.4336 اسماعيل رجب حسن حيدر  41
 الثاني 55.2734  مصطفىعلي رمزي محمد شيت  42

 الثاني 55.1729 راكان خليل احمد خليل  43

 الثاني 54.8952  الجار اهللاعبد العزيز منيف ميزر  44

 الثاني 54.4962 المينخلدون ابراهيم حامد ا  45

 الثاني 54.0730 ن جاسمميسم حسام الدين حمدو  46

 الثاني 53.8656 علي هشام سعيد محمد  47

 الثاني 53.4286 محمد طالل طه ياسين  48

 الثاني 53.0969 جبر عبد العزيز جبر عزيز  49

 الثاني 52.9138 منار مؤيد حسن يحيى  50

 الثاني 52.2976 رائد خليل مصلح حميد  51

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
ادارة االعمال          : القسم      كلية االدارة واالقتصاد                     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس:    الشهادة     مسائي                                                                          : الدراسة 

  
    :         اسم دورة التخرج 15/12/2009 في 21206:رقم وتأريخ االمر الجامعي    2008/2009: تخرج سنة ال

                            
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي/الثاني 63.6678   روعة غانم طه عبد اهللا  1
 التكميلي/الثاني    57.1545  رياض دنو احمد محمود 2

 التكميلي/الثاني 55.8402  مروان رجاء خليل القريشي 3

 التكميلي/الثاني 55.4577   رعد حسن محمد بيدر الجبوري 4

 التكميلي/الثاني 54.4073  امجد احمد علي محمد  5

 التكميلي/الثاني 53.2062 رامي صباح رجب محمد احمد 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
 المحاسبة            :    القسم        كلية االدارة واالقتصاد                 :  جامعة الموصل               الكلية :  لجامعة ا
  

  بكالوريوس:  الشهادة         مسائي                                                                         : الدراسة 
  

    :   اسم دورة التخرج        15/12/2009 في 21206: رقم وتأريخ االمر الجامعي   2008/2009 :سنة التخرج 
                             

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 التكميلي/الثاني 53.8383 نواف محمد علي إبراهيم 1
 التكميلي/الثاني 7976 53 احمد رفاعي احمد علي 2
 التكميلي/الثاني 53.6482 عبد اهللاريان عبد الكريم نجم  3
 التكميلي/الثاني 53.2919 عبد البر مؤيد توفيق عبد الجبار 4
 التكميلي/الثاني  52.6599 عماد وليد احمد علي 5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


