
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  
  بكالوريوس: صباحي                                                                       الشهادة : الدراسة 

  
     اسم دورة التخرج    ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: اريخ االمر الجامعيرقم وت  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب  ت
 الثاني ٦٢٫٧٠٠٦ ھبة عزاوي محمد سیدو  ١
 الثاني ٦٢٫٦٦١٣ مؤمن نشوان سالم  ٢
 الثاني ٦٠٫٠٦٢٣ كرم عبد احمد حمید  ٣
 الثاني ٦٠٫٠٢١٤ محبوب جمعة حسن  ٤
 الثاني ٥٩٫٥٠١٣ لیث رعد حمدون محمود  ٥
 الثاني ٥٨٫٩١٠٨ سمیر احمد عبد الرزاق ٦
 الثاني ٥٨٫٢٠٩٤ حسن علي حسین  شھاب ٧
 الثاني ٥٨٫٠٣٢٧ أیاد سلیمان عبود  ٨
 الثاني ٥٦٫٥٨٥٣ مثنى حسن سلطان خلف  ٩
 الثاني ٥٦٫١٧٣٧ حسام احمد موسى ١٠
 الثاني ٥٦٫٠١٢٨ عماد طالسم طعمھ  ١١
 الثاني ٥٥٫٩٠٥٠ علي محمود یونس  ١٢
 الثاني ٥٥٫٢٣٨٩ قیس عبد محمد الدلیمي ١٣
 الثاني ٥٥٫١٦٧١ احمد دلف رشید ١٤
 الثاني ٥٤٫٥٢٠٠ أركان جاسم محمد حمد ١٥
 الثاني ٥٤٫٠٢٣٣ یحیى عصام محمود ١٦
 الثاني ٥٣٫٩٧٩٦ ضحى حسام الدین  ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

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

  بكالوريوس: صباحي                                                                       الشهادة : الدراسة 
  

      اسم دورة التخرج   ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: رقم وتاريخ االمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب  ت
 الثاني ٥٩٫٥٢٩٩ ثمین حمید ادم سمعان ال بنیامین ١
 ٥٨٫٩٩٠٥ مھند طاھر یاسین عواد  ٢

 الثاني

 ٥٨٫٦٩٩٤ احمداحمد مجید علي  ٣
 الثاني

 ٥٨٫٥٤٥٩  القزازحسان حیان بشیر محمد ٤
 الثاني

 ٥٨٫٥٢٧٧ مد عالء ادھام سلیمان اح ٥
 الثاني

 ٥٧٫١١٣٢  محمودعقیل محمد عبود ٦
 الثاني

 ٥٥٫٧٣٢٩ زیدون بشیر فرج محمود ٧
 الثاني

 ٥٤٫٣٣٨٥ مطره احمد محمود حماد ٨
 الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  
  بكالوريوس: صباحي                                                                       الشهادة : الدراسة 

  
      اسم دورة التخرج   ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: رقم وتاريخ االمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب  ت
 الثاني ٦٠٫٦٢٦٦ سيف محمد عطيه ذهبان ١
 الثاني ٥٩٫٥٣٤٢ مؤمن احمد حسين علي ٢
 الثاني ٥٨٫٢٧٤٧ قتيبه حمد امديد عبداهللا ٣
 الثاني ٥٨٫٠٥٧٦ رنا محمدعامر حمدون مال اهللا ٤
 الثاني ٥٧٫٩٧١٣ معتز حسن ميكائيل محمد ٥
 الثاني ٥٧٫٣٥٣٥ ناظم ابراهيم علي محمد ٦
 الثاني ٥٧٫٣٣٠٦ ب سلو مازن يونس ايو ٧
 الثاني ٥٧٫٢٩٣٨ مدحت علي نوري مصطفى ٨
 الثاني ٥٦٫٩٥٩٨ سوزان ابراهيم قاسم احمد ٩
 الثاني ٥٦٫٧١٥٧ زامل محمود حجاب مشرف  ١٠
 الثاني ٥٦٫٤٤٧٥ سلمان جاسم محمد ياسين  ١١
 الثاني ٥٦٫٣٧١١ احمد خضر احمد محمد  ١٢
 الثاني ٥٦٫٣٠٠١ در فتاح حسين حيمحمد  ١٣
 الثاني ٥٦٫١١٠١ وطبان اسماعيل حميد احمد  ١٤
 الثاني ٥٦٫١٠٦٨ اوس فواز صالح الدين محمد ١٥
 الثاني ٥٥٫٩٣٧٨ سليمان تاجر موسى الحمود ١٦
 الثاني ٥٥٫٩١٤٩ هديل قاسم خضر الياس ١٧

 ٥٥٫٧٠٧٩ ثراءرصين عبدالمجيب محمدرؤوف   ١٨
 الثاني

 ٥٥٫٦٨٧١ رعلي راغب حامدعبد اهللا البك  ١٩
 الثاني

 الثاني ٥٥٫١١٠٩ خالد ابراهيم احميد سلطان   ٢٠

 الثاني ٥٤٫٨٥٩٣ نور سعد وريد قاسم   ٢١



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

  بكالوريوس: صباحي                                                                       الشهادة : الدراسة 
  

      اسم دورة التخرج   ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: رقم وتاريخ االمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 ٥٤٫٧٩٠٨ محمد محمود كريم ذياب  ٢٢
 الثاني

 ٥٣٫٩٤٣٠ عاصم محمد علي عبد اهللا طه  ٢٣
 الثاني

 ٥٣٫٥٩٦١ احمد ابراهيم محمد علي  ٢٤
 الثاني

 ٥٢٫٩٤٨١ هللا  اانفال مظفر جارو عبد  ٢٥
 الثاني

 ٥٢٫٧٢٥٢ حمد اهللا طارق محمد سالم   ٢٦
 الثاني

  



  
   والمصرفيةالعلوم المالية:كلية االدارة واالقتصاد              القسم:جامعة الموصل               الكلية : الجامعة 

  
  بكالوريوس:  الشهادة   صباحي                                                               : الدراسة 

  
      اسم دورة التخرج   ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: رقم وتاريخ االمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب  ت
 الثاني ٥٨٫٨٥١٢ محمد نايف محمد نايف  ١
 الثاني ٥٨٫٥٣٨٨  نعومرؤى ناهض موسى ٢
 الثاني ٥٨٫١٢٣١ دعبصالح فرحان شعالن  ٣
 الثاني ٥٨٫٠٥٧٤ احمد وليد عبدالجبار جاسم ٤
 الثاني ٥٧٫٧٤٤٠ محمد طالل فاضل نجم المالح ٥
 الثاني ٥٦٫٩٣٤٨ علي  وليد حاتم عبدالحميد ٦
 الثاني ٥٦٫٣٦٠٧ احمدفهد محمد ابراهيم  ٧
 الثاني ٥٥٫٦٩١٤ هبه عمر علي حسين  ٨
 ثانيال ٥٥٫٦٥١٤ شكر محمود رشيد خليل ٩
 الثاني ٥٥٫٣٧٧٦ سعدسيف الدين محمدشريف عبداهللا ١٠
 الثاني ٥٥٫١٩٩٥ خالد طه محمد موسى ١١
 الثاني ٥٤٫٥٩١٧ سفيان عبد عثمان عبدالرحمن  ١٢
 الثاني ٥٤٫٢٧٤٣ علي محمد عبد العزيز علي ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  االدارة الصناعية:االقتصاد              القسمكلية االدارة و:جامعة الموصل               الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                               : الدراسة 
  

      اسم دورة التخرج   ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: رقم وتاريخ االمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منھ المعدل اسم الطالب  ت
 الثاني ٦٤٫٣٥٥٣  احمد صباح محسن جليل ١
 الثاني ٦٢٫٠٦٥٥ عمر صباح محمود غزال ٢
 الثاني ٦١٫٣٠٥٣ محمد محسن محمد علي ٣
 الثاني ٥٨٫٩٣٠٨ هللا ادحام حمد محمد عبد ٤
 الثاني ٥٧٫٦٤٧٤ النعيميحسان عبد اهللا عمر  ٥
 الثاني ٥٦٫٧٥٥٥  حسينرياض احمد محمد ٦
 الثاني ٥٥٫٥٧٣٢ عبد احمد تميمه اسام ٧
 الثاني ٥٤٫٥٥٧٢ اكرم عبدالواحد محمد علي ٨
 الثاني ٥٣٫٧٥٢٦   علي الخيالنيسعدون  محمدهعبيد ٩
 الثاني ٥٢٫٩٤٣٧ رافع محمد سالم عبد ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نظم المعلومات االدارية:واالقتصاد              القسمكلية االدارة :جامعة الموصل               الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                               : الدراسة 
  

      اسم دورة التخرج   ١٠/٢٠١١ /٢ في٩/٣٣/١٧٥٩٧: رقم وتاريخ االمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منھ المعدل الطالب اسم  ت
 الثاني ٦٢٫٦٦٦٢ اؤددعبداللطيف  حسن قصي ١
 الثاني ٥٩٫٩٢٠٧ أسماء رشيد حميد حسين ٢
 الثاني ٥٨٫٧١٦٠  مجيدمحمد سعد عبد العزيز ٣
 الثاني ٥٨٫٣٢٦٩  سليممعد نجم الدين عبداهللا ٤
 الثاني ٥٨٫١٠٤٠ احمد ليث حسين محمد ٥
 الثاني ٥٨٫٠٦٦٨  مصطفىسعيد مد محهوسام حذيف ٦
 الثاني ٥٧٫٢٣٤٢ صفوان باسم محمد يونس ٧
 الثاني ٥٧٫١٧٢٧ كمرمحمود ميسر خليل  ٨
 الثاني ٥٧٫١٧١٩ حسنمحمد سعد اهللا محمد  ٩
 الثاني ٥٦٫٨٢٩٩ جاسمعبدالكريم  منارعبدالسالم ١٠
 الثاني ٥٦٫١٧٤٠ محمد عبد الكريم محمد احمد ١١
 الثاني ٥٥٫٤٢٣٧  الجبوريفاضلطه علي محمد  ١٢
 الثاني ٥٤٫٨٧٣٦  ال سليماننور نزار صالح محمد ١٣
 الثاني ٥٤٫٦٢٧٠ مهيب احمد هادي صالح  ١٤

 الثاني ٥٤٫٦٠٤٧ احمد منهل عبد اللطيف يونس  ١٥

 الثاني ٥٤٫٥١٧٧ عادل محمد حسین علي  ١٦

 الثاني ٥٤٫٥٠٣٧  سلوميسیف سمیر جرجیس  ١٧

 الثاني ٥٣٫٥٨٦٢ م حمودعدنان جیاد مدھ  ١٨

 الثاني ٥٣٫٥٧١١  حسینمحمد غني صالح  ١٩

 الثاني ٥٢٫٦٥٤٧ سن فنديحیثائر حماد م  ٢٠

 الثاني ٥٢٫١٥٦٣ نائل رسمي خمیس حسین   ٢١

  
 


