
  

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

  : اسم دورة التخرج ٢/١٠/٢٠١١ في٩/٣٣/١٧٥٩٨:مر الجامعي رقم وتأريخ األ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج 
    هـ١٤٣٢/ ذي القعدة /٤     المصادف                                    

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٢,٦٣٢٢  فتحي محمد خضر عبدالقادر  ١
 الثاني  ٦٩,٩٦٣٧  قتيبة احمد محمد كصمي الجبوري ٢
 الثاني  ٦٦,٦٦١٢  محمد محسن عبدالقادرخضر حسن أغا  ٣
 الثاني  ٦٦,١٣٥٦  فوزي سالم خلف موسى الجبوري ٤
 الثاني  ٦٦,٠٦٦٨  ريم احمد عبداهللا إبراهيم الزبيدي ٥
 الثاني  ٦٤,٠٨٠٦  البرت أكرم حنا داؤد مرقس  ٦
 الثاني  ٦٢,١٢٠٨  عيسى عبدالستار حسن إبراهيم الخليفة  ٧
 الثاني  ٦٢,٠٨٠٠  علي حازم فتح اهللا سلطان  ٨
 الثاني  ٦١,٨٨٨٤   محمد جمال نصيف رميض العبيدي ٩
 الثاني  ٦١,٨٦٢٨  احمد محمد خنجر محو  ١٠
 الثاني  ٦١,٧٧٢٧  جاسم أكرم محمد علي خليل الجبوري  ١١
 الثاني  ٦١,٦٤٨٣  علي شاكر علي إبراهيم الجبوري  ١٢
 الثاني  ٦١,٤٠٢٣  خفاجيعيسى عطية إبراهيم احمد ال ١٣
 الثاني  ٦١,٣٤٥٩  شهد محمد غانم سعيد قصاب باشي ١٤
 الثاني  ٦١,٣٠٣٥  ريام خالد محمد صالح حموشي ١٥
 الثاني  ٦١,١٤٠٥  صهيب عطااهللا أيوب خلف  ١٦
 الثاني  ٦١,٠٨٢٨ محمد فرحان إسماعيل مصطفى الجبوري   ١٧
 الثاني  ٦٠,٩٧٥٣  مها موفق ناصر داؤد الساعور  ١٨
 الثاني  ٦٠,٨٢٦٨  علي عبدالرزاق عبداهللا ذنون العبيدي ١٩
 الثاني  ٦٠,٨١٣٦  فرح فؤاد ذنون خورشيد الدباغ ٢٠
 الثاني  ٦٠,٧٧٠١  جالل الدين أمين محمد صالحأمين  ٢١
 الثاني  ٦٠,٧٥٤٥   مهند خليل إبراهيم خليل اللهيبي  ٢٢
 الثاني  ٦٠,٧١٠٥  مروان محمد مصطفى أمين الكيالني ٢٣
 الثاني  ٦٠,٣٨٩١  محمود رافع احمد صالح الطائي ٢٤
 الثاني  ٦٠,٠٥٣٧  محمد تركي سعدون إسماعيل العبادي ٢٥
 الثاني  ٥٩,٩٥٥٩  يسرى فخري مجيد درباس العاني ٢٦
 الثاني  ٥٩,٧٤٧٨  عالء ناطق شيت محمود القصاغ ٢٧
 الثاني  ٥٩,٦٠٠٦  مهند إسماعيل خضير عباس البياتي  ٢٨
 الثاني  ٥٩,٠٦٩٦   هادي مصطفى دوسكي جميلة سليمان ٢٩
 الثاني  ٥٨,٩٣٤٩  غيداء سالم حامد فليح ٣٠
 الثاني  ٥٨,٨٢٣٧  رونزا حبيب حنا هرمز  ٣١

٣٢ 
اق مـدحت عبـدالرزاق عبـداهللا       عبدالرز
   العنزي

 الثاني  ٥٨,٦٩٨٣

 الثاني  ٥٨,٦٧٢٧  محمد جاراهللا مال اهللا حياوي  ٣٣
 الثاني  ٥٨,٠٢٢٧  يعمر عبدالقادر زيدان موسى القيس ٣٤
 الثاني  ٥٧,٩٩٩٣  هبة فواز عبدالغني بكر البدراني ٣٥
 الثاني  ٥٧,٧٨٨٩  مهند عبداهللا احمد خلف السبعاوي ٣٦
 الثاني  ٥٧,٤٠٩٧  وعداهللا محمد محمد علي محمد  ٣٧

٣٨ 
للطيف إبـراهيم الـشيخ علـي       مضر عبدا 
  العزاوي 

 الثاني  ٥٧,٣٤٦٦

 لثانيا  ٥٧,٢٨٥٤  فارس يوسف حمو علي  ٣٩
 الثاني  ٥٧,٢٤٢٦  محمد نوفل عصمت عبدالمجيد  ٤٠



  

 الثاني  ٥٧,١٢٧٢  زهراء احمد يحيى طه الطائي ٤١
 الثاني  ٥٧,١٢٠٥  بسام بشير محمود محمد بكر ٤٢
 الثاني  ٥٧,٠٥٧٤  مهند خلف علي محمد الخفاجي ٤٣
 الثاني  ٥٦,٨٩٧٠  مهند محمود احمد عبداهللا  الجبوري  ٤٤
 الثاني  ٥٦,٨٥٣٧   مهدي الحياليصفا حسيب سلطان ٤٥
 الثاني  ٥٦,٧٩٨٣  عمار إسماعيل حمد علي  ٤٦
 الثاني  ٥٦,٧٧٥٣  فهد عطااهللا صالح اللهيبي  ٤٧
 الثاني  ٥٦,٥٦٨٧  عساف محمد محمود علي المحمد  ٤٨
 الثاني  ٥٦,٥٤٧٨  محمد ثائر محمد شريف حسن الشكرجي ٤٩
 انيالث  ٥٦,٥٤٤١  علي فتحي حميد ساير الجبوري  ٥٠
 الثاني  ٥٦,٥٢٢٧  طارق غانم ياسين سليمان الطائي  ٥١
 الثاني  ٥٦,٤٦٦٥  احمد خزعل علي امين الداؤودي ٥٢
 الثاني  ٥٦,٤٤٠٧  محمد سامي حميد الحاج محمد  ٥٣
 الثاني  ٥٦,٤٢٣٨  ياسر طالل إدريس مجيد احمد المولى  ٥٤
 الثاني  ٥٦,٤١٢٩  عبدالعزيز حامد اكهنر ارحيل الطحان ٥٥
 الثاني  ٥٦,٣٧٢٨  علي ابراهيم محمود عيدان  ٥٦
 الثاني  ٥٦,٢٥١٦  محمد فرمان يوسف منصور الجبوري ٥٧
 الثاني  ٥٦,٢٥٠٨  حمد علي محمد وزعل الجبوري ٥٨
 الثاني  ٥٦,٢١٦٦  عبداهللا هاشم عبد احمد حسين الجحيشي  ٥٩
 الثاني  ٥٦,٠٤٦٩  فالح حسن يونس شالش الجبوري ٦٠
 الثاني  ٥٦,٠١٢٨   الراشديعمر وليد بدر نجم ٦١
 الثاني  ٥٥,٩٦٧٢عبدالرحمن عبداهللا إبراهيم عبداهللا العبيدي  ٦٢
 الثاني  ٥٥,٧٣٢٨  صالح يونس صالح حاجي  ٦٣
 الثاني  ٥٥,٧٠٢٠  محمد فرمان محمد جاسم الجبوري ٦٤
 الثاني  ٥٥,٥٦١١  لمى نزار حمدون جاسم الصميدعي  ٦٥
 ثانيال  ٥٥,٤٣٢٠  وسام حسن علي جدوع  ٦٦
 الثاني  ٥٥,٢٧٦٠  سيف الدين محمود محمد احمد العبيدي ٦٧
 الثاني  ٥٥,٢٦٣٦  محمد احمد يونس سليمان الهاشمي ٦٨
 الثاني  ٥٥,٢٤٥٦  سالم مرير محمد الوكاع الجبوري  ٦٩
 الثاني  ٥٥,٢٣٥٠  وليد صديق محمد مصطفى البياتي  ٧٠
 الثاني  ٥٤,٩٩٤٨  ياسين خضير عطية ذهبان ٧١
 الثاني  ٥٤,٦٨٠٤  احمد يحيى محمود البراوييونس  ٧٢
 الثاني  ٥٤,٦٦٠٥  مهند عبدالكريم ياسين رمضان الجبوري ٧٣
 الثاني  ٥٤,٤٩٨٩  محمد إبراهيم قاسم يحيى العباسي   ٧٤
 الثاني  ٥٤,٤٧٣٨  سيف محمد سعيد سليمان الخالدي ٧٥
 الثاني  ٥٤,٤٢٣٩  مهند محمود رجب محمد  ٧٦
 الثاني  ٥٤,٣٦٤٣  الجبوري  منهل محمد احمد عبد  ٧٧
 الثاني  ٥٣,٦٩٩٧  زيد نايف محمد نايف عضيب  ٧٨
 الثاني  ٥٣,٦٤٨٨  ثامر شكر محمود سعيد الحمداني ٧٩
 الثاني  ٥٣,٥١١٤  رضوان غانم شحاذة خلف ٨٠
 الثاني  ٥٣,٤٨٠٣  احمد ذنون يونس الزبيدي ٨١
 الثاني  ٥٣,٣٥٧٢  هيام فوزي محمد احمد الحديدي ٨٢
 الثاني  ٥٣,٣٥٠٦  س داؤد سليمان الراوجي عمر قي ٨٣
 الثاني  ٥٢,٨٠٣١  مهند جمال مصطفى محمد  ٨٤
 الثاني  ٥٢,٣٣٤١  الحكم مصطفى صباح عبدالرحمن العبيدي ٨٥
 الثاني  ٥٢,١٩٧٧  علي عبدالعزيز عيادة  فرمان الوكاع ٨٦

  



  

  

  

        إدارة أعمال: القتصاد             القسم كلية اإلدارة وا:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                   مسائي: لدراسة ا
  

     :ج التخراسم دورة ٢١/١١/٢٠١١في٩/٣٣/٢٠٦٤٧:ألمر الجامعيرقم وتأريخ ا٢٠١٠/٢٠١١:جسنة التخر
   هـ١٤٣٢/ ذو الحجة / ٢٥     المصادف                                    

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٨,١٠٢٦  احمد ليث دحام ناصر العكيدي   ١
 يةالتكميل االمتحانات/الثاني الدور  ٥٧,٥٤٧١  إبراهيم عطية شبل حمادة الجميلي ٢
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٧,١٨٧٧  عامر علي حمري كريم الجبوري  ٣
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٥,٥٦٨٦  عالء احمد يونس احمد  ٤
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٥,١٠٠١  احمد شكري عبدالجبار جمعة  ٥
 التكميلية االمتحانات/الثاني دورال  ٥٤,٦٣٠٢  غسان أياد جرجيس يوسف قس اسحق  ٦
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٤,٥٩٦١  زهراء محمد علي سلمان عبداهللا  ٧
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٤,٥٦٤٤   عبدالستار مطر محمود احمد المعماري  ٨
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٣,٨٣٤٩  معاذ محمد يونس محمد إسماعيل أمين  ٩
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٣,٢٣٧٣  ماجد الياس محمد دوخي الجبوري ١٠
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٣,١٢٠٠  ثامر علي محمد احمد  ١١
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٣,١١٨٠  سيف ضرضام عبدالفتاح إبراهيم الدباغ  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

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

  : اسم دورة التخرج ٢/١٠/٢٠١١ في ٩/٣٣/١٧٥٩٨:يمر الجامعاألرقم وتأريخ  ٢٠١٠/٢٠١١ :جسنة التخر
    هـ١٤٣٢/ ذي القعدة /٤     المصادف                                    

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٣,٦٠٢١  عوف عبدالرحمن إبراهيم مصطفى  ١
 الثاني  ٦٢,٤٨٣٩  عمر احمد شهاب احمد الجبوري   ٢
 الثاني  ٦١,٧٧٦٠  لؤي هشام عزت عبدالقادر الجراح ٣
 الثاني  ٦١,٥٥٨٦  عمر مزاحم سالم عبداهللا آل فتحي   ٤
 الثاني  ٦١,٥٥٥٦  احمد عامر محمود مصطفى  ٥
 الثاني  ٦٠,٩١٩٢  امجد خيرالدين مجيد نجم توتنجي ٦
 الثاني  ٦٠,٤٨٩٤  وعد محمد حسين عباس العبيدي  ٧
 الثاني  ٦٠,١٨٦٧  فارس عبداهللا حسين فارس الحمداني ٨
 الثاني  ٥٩,٨٧٧٧  مازن عصام توفيق احمد كرجية ٩
 الثاني  ٥٩,٦٨٥٣  لقاء نشوان إسماعيل محمد الحيالي ١٠
 الثاني  ٥٩,٥٥٠٦  بشار خلف سبهان عبداهللا الجبوري  ١١
 الثاني  ٥٩,٤٠٥٣  مريم سعد خضير علي الجنابي ١٢
 الثاني  ٥٩,٠٩٣٣  م عبو قبعمحمد ناظم سال ١٣
 الثاني  ٥٨,٩٧٤٩  احمد محمد علي حميد الجميلي ١٤
 الثاني  ٥٨,٨٧٩٧  ريان صالح حميد الصالح  ١٥
 الثاني  ٥٨,٤٩٧٣   خالد عبدالرزاق عبدالقادر حسن ١٦
 الثاني  ٥٨,٣٦٥٢  زينة محمد زهدي عبد النجماوي ١٧
 الثاني  ٥٨,٣٦٥٢  محمد ناصر زيدان ناصر الناصر  ١٨
 الثاني  ٥٨,٢٩٣١  أيمن علي محمد أحميد الحمداني  ١٩
 الثاني  ٥٨,٢٤٧٧  بشرى حميد جاراهللا احمد الجوادي ٢٠
 الثاني  ٥٨,٠١٥٩  علي محمد بشير طه محمد النعيمي  ٢١
 الثاني  ٥٨,٠١٨٧  احمد محسن محمد فتحي  ٢٢
 الثاني  ٥٧,٩٢٩٦  إسماعيل أنور محمد أمين مجيد الزنكنة  ٢٣
 الثاني  ٥٧,٧٦٠٥  انم احمد سليمان الزنكنة محمد غ ٢٤
 الثاني  ٥٧,٤١٤٩  جنيد عزالدين إبراهيم عثمان  ٢٥
 الثاني  ٥٧,٣٣١٧  محمد يوسف خلف عثمان  ٢٦
 الثاني  ٥٧,٣٢٩٦  مصطفى امجد سعيد مصطفى العباس ٢٧
 الثاني  ٥٧,٢٥٨٤  دلشاد إسماعيل محمد أمين إسماعيل  ٢٨
 الثاني  ٥٧,٢٤٧٤  داني مهند نبيل بشير عزيز المشه ٢٩
 الثاني  ٥٧,٢٣٦٣  حال موفق رحيم حنا  ٣٠
 الثاني  ٥٧,٢٢٢٩  احمد باسم مصطفى محمد العبدلي ٣١
 الثاني  ٥٧,١٦٩٠  صالح علي يونس علي الحمدوني  ٣٢
 الثاني  ٥٦,٨٦٢٦   احمد صباح مصطفى نايف الماضي ٣٣
 الثاني  ٥٦,٨٠٣٤  سعد خليل محمود خالد الحيالي  ٣٤
 الثاني  ٥٦,٧٧٠٩  وان شكري إبراهيم محمد العامري رض ٣٥
 الثاني  ٥٦,٦٠٤١   احمد حمزة جاسم محمد الباجواني ٣٦
 الثاني  ٥٦,٥٤٠١  صهيب محمود حامد صالح الطائي  ٣٧
 الثاني  ٥٦,٢١٣٢  عبداهللا مهدي يونس احمد الخفاجي ٣٨
 الثاني  ٥٦,٠٨١٨  ياسر علي خلف اجدع الجميلي  ٣٩
 الثاني  ٥٦,٠٥٥٥  سم حياوي الحياويفواز يونس قا ٤٠
 الثاني  ٥٥,٩٠٦٨  سمير حمودي طه ياسين الحمودي  ٤١



 الثاني  ٥٥,٨٧٤٣  عبدالعزيز احمد حمدون احمد الطائي ٤٢
 الثاني  ٥٥,٨٧٣٥  احمد أياد إسماعيل عبدالباقي الدباغ ٤٣
 الثاني  ٥٥,٧٣٥٩  زياد نبيل سالم حسين البياتي  ٤٤
 الثاني  ٥٥,٥٢٨٤  بداهللا الدباغمحمود نافع محمود ع ٤٥
 الثاني  ٥٥,٤١٥٤  زيد خالد علي عبداهللا الرحو  ٤٦
 الثاني  ٥٥,٤١٢٦  ياسر مظفر عبدالكريم جاسم الرشيدي  ٤٧
 الثاني  ٥٥,٠١٥٧  وسن جمال ناصيف بولص بني الطويل  ٤٨
 الثاني  ٥٤,٩٩٠٣ مشتاق ناظم عبدالجليل حسين الصميدعي  ٤٩
 الثاني  ٥٤,٩٥٦٠  و القولمانيشاهر محمد احمد حم ٥٠
 الثاني  ٥٤,٩٤٤٧  تيسير محمود حسن  حمو السبعاوي ٥١
 الثاني  ٥٤,٨٠٦٢  مازن خوام دحام دولة  ٥٢
 الثاني  ٥٤,٧٩٨٢  شهد أمين محمود أمين االي بكي ٥٣
 الثاني  ٥٤,٧١٥١  لبنى محمد محمود الراشدي ٥٤
 الثاني  ٥٤,٦٩٨٤  أياد نزار جاسم محمد عربو  ٥٥
 الثاني  ٥٤,٤٩٣١  ندى احمد جاسم محمد حميد  ٥٦
 الثاني  ٥٤,٣٨٠٠  أياد حسين علي صالح الجبوري  ٥٧
 الثاني  ٥٤,١٩٧٠  محمود عناد حبو سرحان شعيب  ٥٨
 الثاني  ٥٤,١٦٦٤  هديل غالب عبدالقادر عبداهللا  ٥٩
 الثاني  ٥٤,١١٤٧  أيمن مزعل شهاب احمد البدراني ٦٠
 الثاني  ٥٤,١٠٩٦  لحامد نور فائز عبداهللا مجيد ا ٦١
 الثاني  ٥٤,١٠٨٩  اثير محمـد سعداهللا علـي الدباغ  ٦٢
 الثاني  ٥٣,٩٧٨٠  مها حكمت محمد سليمان  ٦٣
 الثاني  ٥٣,٩١٦٨  حمدون رافع حمدون ذنون الطائي  ٦٤
 الثاني  ٥٣,٨٦٢٧  سيف مناضل فالح حسن  ٦٥
 الثاني  ٥٣,٨١٥١  ضياء مظفر احمد سليمان اللهيبي  ٦٦
 الثاني  ٥٣,٧٧٢٧  زياد محمد حسين نرو البرواري  ٦٧
 الثاني  ٥٣,٧٤٠٤  علي عبداهللا شريف علي النعيمي  ٦٨
 الثاني  ٥٣,٢٣٤٣  سمير رشيد قاسم الياس االسود ٦٩
 الثاني  ٥٣,١٥٩٩  حميد عبداهللا عمر حسن الحمداني  ٧٠
 الثاني  ٥٣,٦٢٢٧  محمد سالم ذنون يونس الطائي  ٧١
 الثاني  ٥٢,٨٥٥١  حمادة الطائي باسم محمد شهاب  ٧٢
 الثاني   ٥٢,٧٠٣٢  اشرف سمير طه ياسين الصائغ ٧٣
 الثاني  ٥٢,٥٥٧١  انس ريحان غانم محمد  ٧٤
 الثاني  ٥٢,٣٥٢١  بهاء عزالدين صالح عبدالعزيز النعيمي  ٧٥
 الثاني  ٥٢,١٧١٦  لؤي محمد علي جديع ٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

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

 :اسم دورة التخرج  ٢١/١١/٢٠١١في٩/٣٣/٢٠٦٤٧ :يألمر الجامعا رقم وتأريخ ٢٠١٠/٢٠١١:جسنة التخر
   هـ١٤٣٢/ ذو الحجة / ٢٥     المصادف                                    

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٧,٤٣٣٧  محمد خضر عليوي حسن  ١
 التكميلية االمتحانات/يالثان الدور  ٥٦,٤١١٧  محمد هشام مصطفى يحيى العزو  ٢
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٦,١٥٨٠  مصعب فائز عبدالجبار عثمان الحيالي  ٣
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٦,٠٤٤٤  قدامة هيثم محمود توفيق  ٤
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٣,٥٧١٢  مضر محفوظ حامد عبداهللا ٥
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٣,٣٨٧١  سم حسن صفوان محمد قا ٦
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٢,٨٤٤٥  خالد سليمان بكر سليم السعيد  ٧
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٢,٧٠٦٨  رضوان قحطان احمد أميـن             ٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

            العلوم المالية والمصرفية: القسم    كلية اإلدارة واالقتصاد   :   الكلية موصل         جامعة ال:  عة الجام
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                   مسائي: لدراسة ا
  

   : اسم دورة التخرج ٢/١٠/٢٠١١ في ٩/٣٣/١٧٥٩٨: رقم وتأريخ األمر الجامعي  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج 
  

    هـ١٤٣٢/ ذي القعدة /٤     المصادف                                    
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٩,٤٨٤٣  مروة ثامر مهدي علوان العكيدي  ١
 الثاني  ٦٦,٣٣٨٣  كرموشمالذ معاذ خالد عبداهللا  ٢
 الثاني  ٦٥,١٧٦٢  مارفن سعيد اسحق يوسف ال يوناني ٣
 الثاني  ٥٩,١٥٨٦  لقاء مكرم سنادة عوض قديس  ٤
 الثاني  ٥٨,٩٤٠٠  نورالدين ناظر اسماعيل عبدالمجيد  ٥
 الثاني  ٥٨,١١٣٦  محمد مشعل عواد مناحي الربيعي  ٦
 الثاني  ٥٧,٧٢١٢  حارث فارس غانم سعيد  ٧
 الثاني  ٥٧,٣٤٤٥  و النعمان شهد ريان محمد صالح حم ٨
 الثاني  ٥٧,١٩٩٠  بوريإسراء علي عباس صالح الج ٩
 الثاني  ٥٦,٩٣٣١  عمر فارس سعداهللا جرجيس الطائي  ١٠
 الثاني  ٥٦,٢٣٥٥  عدنان محمد عكاب عزاوي المعماري   ١١
 الثاني  ٥٥,٦٩٥٢  منهل محمد حامد محمد  ١٢
 الثاني  ٥٥,٣٩٨٣  احمد سعد محمد صالح حميد التكريتي ١٣
 الثاني  ٥٥,٠٦٦٤   اشرف خالد يونس فتحي اطوي  ١٤
 الثاني  ٥٤,٨٨٩٠  سالم محمد عكيل حميد  ١٥
 الثاني  ٥٤,٨١٤٠  عمر دريد مال اهللا رشيد  ١٦
 الثاني  ٥٤,٧٤٧١  يحيى ارشد سعدون محمد الزبيدي  ١٧
 الثاني  ٥٤,٦٦١٧   كرم رعد جرجيس يوسف اللهيبي  ١٨
 الثاني  ٥٤,٦١٦٧  هاب الجبوريمحمد فتحي محمد ش ١٩
 الثاني  ٥٤,١١٥٠  احمد ثامر مهدي علوان العكيدي  ٢٠
 الثاني  ٥٣,٨٨٦٢  فيصل فرحان خضر صالح الراشدي ٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

          العلوم المالية والمصرفية: القسم كلية اإلدارة واالقتصاد      :     الكلية جامعة الموصل        :  امعة الج
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                   مسائي: لدراسة ا
  

   :اسم دورة التخرج  ٢١/١١/٢٠١١ في٩/٣٣/٢٠٦٤٧:ألمر الجامعيرقم وتأريخ ا  ٢٠١٠/٢٠١١:سنة التخرج
   هـ١٤٣٢/ ذو الحجة / ٢٥     المصادف                                    

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٦٣,٣١٨١  دينا محمد احمد سيد احمد  ١
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٤,٤٠٠٥  هبة منصور عبود حسين  ٢
 التكميلية حاناتاالمت/الثاني الدور  ٥٣,٧٤٣٨  محمد نوفل عزيز مجيد  ٣
 التكميلية االمتحانات/الثاني الدور  ٥٢,٦٠٩٥  غزوان سليم ياسين طه ٤

  
  


