
 

   قسم إدارة األعمال: القسم                                كلية اإلدارة واالقتصاد: جامعة الموصل               الكلية: الجامعة

  

  بكالوريوس: ةالشهاد                                                                                     مسائي:الدراسة

  

  اسم دورة التخرج   2011 / 7 / 3ي  ـ  ف9/33/12241 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي   2011 / 2010  سنة التخرج

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول  97.8796                     احمد مظفر خليل عمر  .1

 األول  92.5663                              حسون هيثم حسون عبداهللا السعدون .2

 األول  89.6082                            بشار غانم حسين علي البياتي .3

 األول  88.5366                              ندى عباس يوسف عبداهللا الحمداني .4

 األول  87.4928                      وعداهللا نجم عبداهللا حسن  .5

 األول  87.3916                              احمد خزعل محمود علي  الجواري .6

 األول  87.1106                      محمد فاضل عبداهللا علي  .7

 األول  87.0675                                        مسعود عبدالستار يونس عبدالغفور الحسيني .8

 األول  84.7163              ي عبداهللا محمود              نعمان محمود     فهم .9

 األول  84.6022                              إيثار محمد صالح يوسف الفهادي .10

 األول  84.5382                            زياد طارق محمد شهاب الفارس .11

 األول  83.7299                               سحر زيدان ذياب صالح المشهداني .12

 األول  82.6824                                    رضوان عبدالكريم محمود محمد الرفاعي .13

 األول  81.9540                                      عبدالحميد حامد إبراهيم محمد السبعاوي .14

 األول  81.9081                                مروان محمد مصطفى سلطان الحاصود .15

 األول  80.9222                   حال غانم عزيز داؤد .16

 األول  80.8824                          عصام عبد علي هزاع الطائي .17

 األول  80.5326                            جمال جاسم فارس عمر الراشدي .18

 األول  80.4356                            عمر علي محمود صالح الجبوري .19

 ولاأل  80.0874                      علي شاكر محمود قاسم  .20

 األول  80.0042                             محمد بشار حازم يحيى العبادي .21

 األول  79.3316                               مشتاق طالب جميل شاهين الجبوري .22

 األول  79.0584                             عامر سعدون حامد رجب الدليمي .23

 األول  78.9883                           عامر سعدي أيوب خضر الدباغ .24

 األول  78.6084                    نور إحسان حسين علي .25

 األول  78.4161                                  بالل رياض محمد أمين شريف الرمضاني .26

 األول  78.4125                              اشرف رمزي شريف احمد الخالدي  .27

 األول  77.8153                             احمد يوسف سلطان عباس الطائي .28



 األول  77.4247                                احمد عدنان جاسم محمد حسن الحسن .29

 األول  77.3697                             سلوى محمد أمين شهاب  الطائي .30

31. 
  77.0929                             احمد قاسم يحيى فتحي النعيمي

  
 األول

 األول  77.0783                      غدير محمد ذنون احمد  .32

 األول  76.8105                        صفوان باسم يونس سعداهللا  .33

 األول  75.9052                        مهدي إبراهيم خليل حسن  .34

 األول  75.8238                                محمد خالد عبدالقادر عبدالجبار  .35

 األول  75.2969                              رغد زيد محمد وفيق الشيخ علي  .36

 األول  74.5905                      احمد ثامر نجم عبداهللا  .37

 األول  74.1979                         فارس هزاع إسماعيل زيدان .38

 األول  73.9282                                  طه شعبان خانو بابا حسين الزيباري .39

 األول  73.8773                          علي ضياء الدين يونس شريف .40

 األول  73.8684                                 عبداهللا امجد شوقي محمد صالح الشيخ .41

 األول  73.6221                                  محمد سالم صالح عبدالقادر المختار .42

 األول  73.3753                               زهراء سالم حامد حمدي الغندورة .43

 األول  73.3648                  ضر سعيد عمر الراوي         قصي وليد    خ .44

 األول  72.7478                           شامل شعيب أمين محمد الكرد .45

 األول  72.2626                           مي احمد ذنون سعيد الطائي  .46

 األول  72.1989                               سعداهللا وليد سعداهللا حامد آل رجب  .47

 األول  72.1464                              راكان فاروق قاسم محمد المولى .48

 األول  71.9826                                    چنار محمد صالح محمد خالد النقشبندي .49

 األول  71.9077                                    محمد احمد إبراهيم سليمان المرسومي  .50

 األول  71.4319                           عائد اديب محمد احمدالصراف .51

 األول  71.4080                               شيبان حمدون محمود محمد النعمو .52

 األول  71.2470                              احمد حمد خلف سليمان السبعاوي .53

 األول  71.1474                        أنسام صباح جميل فتوحي  .54

 األول  71.0313                            عبدالقادر محمد فتحي حسين .55

 األول  70.5538                           هند ياسين علي صالح الخضير .56

 األول  70.1092                           لورين نوري بطرس مروكي مقو .57

 األول  69.7849                       إحسان امين سعيد عزيز  .58

 األول  69.4443                                عبدالغني احمد جاسم محمد الحديد .59

 األول  69.3076                            احمد شوكت زكي محمد العباسي .60

 األول  68.9702                        عمر خالد رشيد احمد كرو .61

 األول  68.9075                           حسن ماهر هاشم هادي العالف  .62



 األول  68.8957                                 ليلى عبدالقادر امين وهب العبادي .63

 األول  68.8343                        شامل وجيه فاضل طه التك .64

 األول  68.7962                                  احمد عبداللطيف رشيد محمد النعيمي .65

 األول  68.6554                          عزام اياد يعقوب فاضل بطي .66

 األول  68.6117          م الزيباري                      صديق مجيد محمد صالح سل   ي .67

 األول  68.1425                      بسمة باسم بشير عبودي .68

 األول  67.8050                              احمد نوح محمود ياسين الحديدي .69

 األول  67.3199                                لؤلؤة حازم فتح اهللا سلطان المحمو .70

 األول  67.3042                                  ثائر محمد جرجيس عبدالباقي الصوفي .71

 األول  67.2862                             مصعب طالل جبوري يحيى العبادي .72

 األول  67.2494                     عبداهللا علي يحيى الدباغ  سجى      .73

 األول  67.2084                                 دلوفان عبداهللا احمد محمد الزيباري .74

 األول  66.8824                             سيف نبيه يوسف مصطفى الشاكر  .75

 األول  66.5300                               داؤد لقمان داؤد سليمان الحافظ .76

 األول  66.2180                             محمد عبداهللا دولت طلب الجبوري .77

 األول  66.1355                         لؤي نعمت سعيد يعقوب بطو .78

 األول  65.4993                                احمد عماد يوسف  إسماعيل الطائي .79

 األول  65.1791                             ياسر سالم حسين احمد اللهيبي .80

 األول  64.8357                             محمد جاسم عبد سنجار الجغيفي .81

 األول  64.7860                                عدنان احمد إسماعيل خليل اليونس .82

 األول  64.7368                                نورهان صباح رشيد مصطفى االتروشي .83

 األول  64.6221              سالم السبعاوي               شعيب حازم محمود      .84

 األول  64.5692                            ياسر ياسين طه مجيد النعيمي .85

 األول  64.4438                              ايناس صالح صفو احمد العبيدي  .86

 األول  64.4030                              اسوة سالم محمد عبداهللا القصاب  .87

 األول  64.1675                             مصطفى علي فخري مجيد النومة  .88

 األول  64.1228                             احمد جالل حمادي علي النعيمي  .89

 األول  64.0744                            عود مزاحم صابر علي المخزومي    س .90

 األول  63.9473                             عنان احمد محمد احمد الجبوري .91

 األول  63.9197                                  مروان عطا اهللا خضر ابراهيم الحيالي .92

 األول  63.8607                                  مراد ميسر عبدالرزاق حسو ال غرير  .93

 األول  63.8377                    جالل نزار جمعة ايوب .94

 األول  63.7513                               نور زياد خليل اسماعيل العبيدي .95

 األول  63.7466                              انغام سمير سالم عبد البدراني .96



 األول  63.6961                               زهراء لقمان شاكر مرعي الوتار  .97

 األول  63.2035                                   فاتن عبدالغني جارو حياوي العبادي  .98

 األول  62.9237                     دالل شكر محمود جاسم  .99

 األول  62.6991                               محمود سرمد محمود سعيد اللهيبي .100

 األول  62.6216              يى الجواهرجي                 محمد حسيب محمد يح .101

 األول  62.5042                              سعد سالم محمد صوفي السبعاوي  .102

 األول  62.2691                                ضبيان حازم عطية عايد السبعاوي  .103

 األول  61.8467                            سرى سمير يونس علي الحمداني .104

 األول  61.5141                      فراس سعد محمد مصطفى  .105

 األول  61.1857                             زهير عطية محمد عبد السبعاوي .106

 األول  60.8278                       إسماعيل عبداهللا الجبوري           مصطفى احمد  .107

 األول  60.7712                                  احمد هاني محمود مصطفى الحمداني   .108

 األول  60.7326                            عمر رعد يونس عيدان الطائي  .109

 األول  60.6869                            سيف نزار حسين علي  الجبوري .110

 األول  60.6736                    أنور سعد علي عبداهللا .111

 األول  60.6363                                         عبدالسالم زينو محمد زين العابدين النعيمي .112

 األول  60.4729                                     سعود مزهر عبدالرزاق محمد علي الرجبو .113

 األول  60.4412                                 هزار حمدون محمود محمد الكوراني  .114

 األول  60.4304                             زياد طارق احمد محمد الجبوري .115

 األول  60.3132                        سليمان احمد محمد احمد  .116

 األول  60.2475                            وهب حسن وهاب حسين البدراني .117

 األول  60.0785            ف عبداهللا بشار              معتصم عبداهللا    يوس .118

 األول  59.3906                           رغيد اكرم يونس محمد العالف .119

 األول  58.9420                              عمر سالم عبداهللا محمود الدليمي .120

 األول  58.5656                            حسين احمد حسين علي البجاري .121

 األول  58.3980                       علي يوسف احمد المنصور .122

 األول  58.0134                          أكرم إسماعيل إبراهيم علي .123

 األول  57.6715                 شاحوذ الجبوري             ريان شيت محمد .124

 األول  57.4767                             رضوان باسل عبدالستار سليمان .125

 األول  57.3636                              بشار عبداهللا احمد خليل النعيمي .126

 األول  56.8541                             خليل طالل خليل داؤد البرهاوي .127

 األول  56.4248                              رائد رافع محمد عبداهللا الجميلي .128

 األول  56.2994                              احمد علي احمد سليمان الجبوري .129

 األول  56.0771                                 مروان محمود سبهان عبداهللا الجبوري .130



 األول  56.0397                    محمد عجيل صالح رجب .131

 األول  55.6479                             محمد خلف عبداهللا هالل المعماري .132

 األول  53.0862                                            محمد انور عبدالحميد محمد علي مصطفى الطائي  .133

  



 
  المحاسبةقسم :     القسم     ة اإلدارة واالقتصاد         كلي:  الكلية                    جامعة الموصل      : الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                                                               الشهادة  مسائي: الدراسة 

  

   : ة التخرجاسم دور    3/7/2011فـي  9/33/12241 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي2011-2010:سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول  92.5098                                       أسماء محمد توفيق محمد علي حسين المالح  .1

 األول  91.0759                            جوليت توما انطون نعمو مرقس .2

 األول  89.9538                              فائز حازم احمد داؤد العبيدي  .3

 األول  85.7495                                     خنساء مزهر محمد صالح منصور الدغمان  .4

 األول  85.7255                               محمد مؤيد محمد سعيد البارودي  .5

 األول  84.0865                              عادل صالح حمادي موسى الصالح  .6

 األول  83.7065                      احمد جاسم محمد زبير  .7

 األول  81.1687                                محمود جاسم محمد حمادي الجحيشي  .8

 األول  80.7169                             احمد سالم علي احمد االحميدة  .9

 األول  79.9096                            سالم محمد خلف ملوح الجبوري.10

 األول  79.5359                          محمد طه سالمة ثامر األحمدي.11

 األول  78.9984                           عبدالواحد منعم عاصي خلف  .12

 األول  78.7344                       صباح جاسم محمد مصطفى .13

 األول  78.3991                                   محمود صالح خضر سيف الدين الخالدي .14

 األول  78.1040                                 أنمار منير إبراهيم فتوحي رحيمو .15

 األول  76.8997                         محمد غانم أمين إسماعيل .16

 األول  76.7980                                منهل محمود محمد إبراهيم القيسي.17

 األول  76.1920                          حسن علي حميد علي الحديدي.18

 األول  75.6465                خلف طارش بادي .19

 األول  75.0655                            شهاب احمد شهاب احمد الطائي.20

  انس ارشد ذنون حمودي.21

                النعيمي 
 األول  74.9810

 األول  74.8738                             مشعل محمد صالح علي إبراهيم .22

 األول  74.5517                           فؤاد سالم فؤاد متي عقراوي .23



 األول  74.5010                              هبة الياس حسين الياس الطائي .24

 األول  74.3505                                        عبدالجبار عبدالستار محمد كاظم العبيدي .25

 األول  73.8861                            أيمن طه قاسم يحيى العبيدي .26

 األول  73.2503                                   هشام فيصل رفيق احمد آل عبدالوهاب .27

 األول  73.2480             ش سلطان صالح       محمد     عبو.28

 األول  73.0203                         خليل احمد ابراهيم عليوي.29

 األول  72.9650                              علياء عمار علي توفيق المحمد .30

 األول  72.8370                            فهد عمار يونس سعيد السماك .31

 األول  72.0876                            حسين سالم صفو احمد الطائي .32

 األول  71.9520                             اشرف صباح يونس سعيد السماك .33

 األول  71.7727             ديق إبراهيم           مكرم خيري ص.34

 األول  71.1322                                 مصطفى حسين صالح محمد حسن السيد .35

 األول  71.0306                           عبير عصام محمد رجب الصائغ.36

 األول  70.8317                                    احمد محمد طاهر عزيز حمودي الدليمي .37

 األول  70.6576                               دينا صالح علوان حسن العيثاوي .38

 األول  70.6224                       زكريا سالم صالح محمد .39

 األول  69.9722                        ر علي عبداهللا خليف الجبوري     شاه.40

 األول  69.1228                                  عبدالقادر صالح خضر حسين الشرابي .41

 األول  69.0081                           حسن نجم عبداهللا حسن الطائي .42

 األول  68.9532                             مصطفى سالم طه محمد الجبوري .43

 األول  68.5582                             اوس ارشد ذنون حمودي النعيمي.44

 ولاأل  68.1956                      عمر خليل احمد قرطاس .45

 األول  68.1570                               فيصل عبد هلو محمود  الجوعاني .46

 األول  68.1328                                 مصطفى محمد ناصر محمود االسماعيل .47

                      قاسم فاضل عباس محمد .48

  
 األول  67.6168

 األول  67.3615                                   نواف عبدالكريم مصطفى حنوش الطائي .49

 األول  67.3544                             زينب نزار غانم جاسم السمان .50

 األول  66.7592          لملحاوي                         صفوان مقداد جمال جاسم  ا.51

 األول  66.6303                             نور يونس يحيى شهاب النعيمي .52



ـان          .53 ـمس الـدين                                                 إيمان محمد نجم الدين 

       البدري 

خ ش

  
 األول  66.1995

 األول  65.6162                      اوس بشار حمدون ذنون .54

 األول  65.5557                          ياسمين مؤيد عبداهللا حمادي .55

 األول  65.5104                                احمد سمير مذبوب نعمة  العبيدي .56

 األول  65.2534                            حمد باسل حازم محمود أل يحيى    ا.57

 األول  65.0575                                  سيف قيس فاضل فتحي ال شيال العلم .58

 األول  65.0022                          زيد سالم متي شمعون روفا .59

 األول  64.8438                             الفا سالم كورية عيسى الحايك .60

 األول  64.6721                            عمر شكر محمود علي الجبوري .61

 األول  64.6204                                   اوس إبراهيم خليل إسماعيل العبيدي .62

 األول  64.5101                               نور اياد جاسم محمد المعاضيدي .63

 األول  64.2978                            علي نجاح جميل صالح المولى .64

 األول  64.2539                             عمر عماد صالح حسين اللهيبي .65

 األول  63.9188                           عمر عصام عمر يحيى الخشاب .66

 األول  63.7447                            احمد بشير حميد حمد الشمري .67

 األول  63.5565          الشاكري                      ريان زهير حازم حمودي .68

 األول  63.4828                                عبداالله ابراهيم عبدالعزيز عمر .69

 األول  63.2582                             محمد احمد صديق يحيى الجادر .70

 األول  63.1129                      علي عبداهللا فتحي عويد .71

 األول  63.0817                              شيبان سعدي محمود عباوي الدبش.72

 األول  62.6327                              اشرف طالب احمد محمد الجحيشي .73

 األول  62.3337                     يونس إسماعيل الراوي         أسامة    طارق.74

 األول  62.1676                                أنفال صابر عثمان خطاب النعيمي .75

 األول  61.7442                              سيماء هاني علي الساير حاصود .76

 األول  61.6429                               احمد حسن يوسف إبراهيم الجبوري.77

 األول  61.6274                              رفعة حميد اخضير نزال الشمري .78

 لاألو  61.5732                         سجى أكرم بطرس ناصر قرن .79

 األول  61.5457                              زيد محمد خليل سليمان الغواس .80

 األول  61.3222                              عبيدة ناظم صديق حسن العباسي .81



 األول  61.2747                            وسام سعد علي حسين النعيمي .82

 األول  61.2186                             موسى محمد ذنون علي الجبوري .83

 األول  61.0600                             بسمة ماهر محمد صالح القزاز .84

 األول  60.9508                              محمد احمد حامد ذنون العباسي .85

 األول  60.9209                              دينا بشار سالم محمود العبيدي.86

 األول  60.8445                           نشأت زكي سلمان عبدالمياح .87

 األول  60.6418                                ياسين عمار عزيز أمين العلي بك .88

 األول  60.3879                              ياسر محمد عيدان حسن آل موسى .89

 األول  60.3413                                 ضرغام حميد ياسين علوان الجبوري .90

 األول  60.2390                ن عبداهللا المعيني               صفوان عادل    حمدا.91

 األول  60.0405                             اشرف نواف الياس حمد ال برو .92

 األول  59.4153                                   احمد غانم محمد سعيد احمد الحليمة .93

 األول  59.2893                           عمر يحيى قاسم حسن الحبيطي.94

 األول  59.1450                                       إسماعيل إبراهيم خليل إسماعيل العبيدي .95

 األول  58.9266 ي                             مؤمن شامل محمد صالح احمد     النعيم.96

 األول  58.8028                            ليث الزم قدوري خضير الدليمي.97

 األول  58.5216                            ريان رافع خليل حسن الصفار .98

 األول  58.0094                             إياس سالم إسماعيل محمد العباد     ي.99

 األول  57.8838                                رغد مزاحم سالم عبداهللا آل  فتحي 100

 األول  57.8072                           محمد نزار زكي محمد الصائغ101

 األول  57.7437             ظم نعوم مصلوب           رغدة نعمت    نا102

 األول  57.1056                            عمرو حسن خلف خميس العتابي 103

 األول  57.0625                               غسان احمد سليمان محمد الجميلي104

 األول  56.7369                                إبراهيم محمد حسين صالح الجبوري105

 األول  56.6844                                  دلشاد عارف موسى إسماعيل البرواري106

 ولاأل  56.6251                              احمد يونس عيسى عبداهللا الطائي 107

 األول  56.1507                             وعد صالح عبداهللا جاسم الجبوري108

 األول  55.1537                             عامر علي عبداهللا احمد الزبيدي109

 األول  54.5493                               أنور عكاب حجاب منصور اللهيبي 110



 األول  53.9689                     محمد ميسر شيت احمد 111

 األول  53.9435                                   ندى عبدالجبار حمدون احمد الجوالي 112

 األول  53.9341   ميد                         محمد نبيل عبدالرزاق عبدال   ح113

 األول  53.8787                          سهيل ابراهيم عبداهللا صالح 114

 األول  53.2564                         احمد حسين فرمان الوكاع 115

 األول  52.7588                              حسين خشمان عليوي حسين الحسن 116
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  لذي تخرج منهالدور ا المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول  85.6905       الحلو  د ـ                 ياسر عامر حميد     احم 1

 األول  81.9555           الدباغ يـ                محمد ليث احمد ع      ل 2

 األول  79.7586                                                           أرام فيليب سعيد إبراهيم  آل هداي                            3

 األول  79.6590                              أسامة طه ياسين احمد  الزبيدي 4

 األول  76.6260                              رؤى ثامر حامد ذنون  الحمداني 5

 األول  74.3981                               احمد محمد درويش حسين الجبوري  6

 األول  73.6302                           ياسر محمد طه احمد  الرملي 7

 األول  72.5752                   طيف رعد علي حسين  8

 األول  72.3304                                عثمان نعمان صالح حمو  النعمان  9

 األول  72.1312                        حارث غانم حمدي  عباوي  10

 األول  69.4902                       نجم عبداهللا محمد عبداهللا    11

 األول  68.2221                                 الليث مصطفى حادي عبداهللا الجبوري    12

 األول  68.0774                                أيمن مجيد سعيد مجيد العبيدي  13

 األول  66.8393                                  يوسف مظفر محي الدين قاسم الصفار  14

 األول  65.6783                     علي حسين يحيى حسين  15

 األول  65.5700                               سهيل طه سليمان حسن آل سليمان  16

 األول  64.3231                ب عنگود الجبوري               عبدالكريم خلف ط    ل 17

 األول  63.0414                               فراس رمزي محمد يحيى النعناعة  18

 األول  62.2469                             مروان احمد يونس خضر الدباغ  19

 األول  61.8367                                 غزوان محمد سلطان احمد البدراني  20

 األول  61.7714                               سفيان فخري محسن ياسين العاني  21

 األول  61.5260                                عبداهللا إدريس خليل جرجيس العبادي 22

 األول  60.6169                                ثائر عبداهللا حمد جاد اهللا اللهيبي  23

 األول  59.4885                          محمد فارس طه احمد الشالل  24



 األول  59.0212                                 أنس عبدالمالك عبود رجب الجبوري  25

 األول  58.8067                         سليمان محمد علي سليمان  26

 األول  58.0212                                   نور الدين محمد يونس محمد الجبوري  27

 األول  55.0157                      براهيم حساوي الحساوي             عالء عبداالله إ 28

  
  
  
  
  
 
 


