


 

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

  

  بكالوريوس: ةالشهاد    صباحي                                                                                 : الدراسة

  

  اسم دورة التخرج       5/8/2010 في 9/33/14151 :        رقم وتاريخ األمر الجامعي  2010 / 2009  جسنة التخر

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 93.0065 زينب سليم داود سليم الصواف 1

 األول 88.5358 احمد عبداهللا دانوك حسن 2

 األول 87.6820 تغريد موفق محمد امين كلزار 3

 األول 85.1329 ابتسام مشعان محمد فتحي 4

 األول 82.8585 فرح جان افرام يوسف منصور 5

 األول 82.0974 محمد جاسم محمد ضيدان المسلم 6

 األول 81.1120 محمد جمال محمود ابرهيم ال سلو 7

 األول 81.0669 هند وليد سعيد نعمان 8

 ألولا 80.7567 شهد علي قاسم محمد المختار 9

 األول 79.6591 اطياف ميسر سلطان عبدهللا البصو 10

 األول 78.1194 جواد طه زينل عابد محمد البهار 11

 األول 77.6089 سيف طالل طه محمد داود 12

 األول 77.4021 مروة مسعود دحام جرجيس 13

 األول 77.1906 رجاء احمد حسون حريف اليونس 14

 األول 76.9910 محمد أحمد محمد عباس 15

 األول 76.5275 د باسم محمد علي حمودي القبعشه 16

 األول 75.9164 عالء مظفر عطيه احمد 17

 األول 75.1789 ليندا ايشوع داود متوكا 18

 األول 75.0672 حارث عبدهللا احمد نزال عبداهللا 19

 األول 74.6381 محمد مشرف حماد خلف 20

 األول 73.0081 محمد ابراهيم خليل يونس محمود 21

 األول 72.8873 مد حسين العلوهند رياض مح 22

 األول 71.2417 شيماء حمزة سلطان حمش  الطائي 23

 األول 68.8934 محمد عياده احميد مخلف المضحي 24

 األول 68.6415 اياد حسين اسماعيل ابراهيم 25

 األول 68.1106 حسين احمد حسين خضر البو اسحق 26



 األول 68.0405 اسعد جياد غثوان ذياب 27

 األول 66.5684 عي هايسفخري طارق مر 28

 األول 66.4349 وسن يحيى عبدهللا حسين ايوب 29

 األول 66.0016 عبدالحليم عبدالكريم محمود علي 30

 األول 63.9812 كرم محمد حياوي محمد 31

 األول 63.8991 علي خلف طلفاح احمد 32

 األول 63.7004 صفاء هاني سعيد الحيو 33

 األول 63.0243 ياسر جاسم زيدان سلمان 34

 األول 62.9038 ابراهيم ثابت ابراهيم عطيه 35

 األول 62.8405 نايف احمد سليمان حسن 36

 األول 62.0774 يونس يحيى سليمان ابراهيم 37

 األول 61.9589 علي عمر سعيد احمد 38

 األول 61.9304 ايمن معن احمد فتاح 39

 األول 61.8169 ماهر احمد زينو محمد 40

 ألولا 61.1120 محمد نواف حماد عفين 41

 األول 59.2802 احمد زهير شريف سعيد 42

 األول 58.4104 زيد طارق جاسم محمد 43

 األول 58.2181 طه ياسين حمود جاسم صالح 44

 األول 58.0433 مصطفى حسين علي طه 45

 األول 57.9821 انمار وجيه علي عزيز مال علي 46

 األول 57.0052 زيدان عبداهللا زيدان عبدالقادر 47

 األول 56.5902  ذنون ابليشروعه سالم جميل 48

 األول 55.0289 عبد اهللا حروش مشعان طلب  الشعالن 49

  



 
  قسم االقتصاد:     القسم     كلية اإلدارة واالقتصاد         :  الكلية                    جامعة الموصل      : الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                    الشهادة                                            صباحي : الدراسة 

  

  اسم دورة التخرج      5/8/2010 في 9/33/14151 :     رقم وتاريخ األمر الجامعي  2010 / 2009  سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول 83.6378 احمد عبدالستار يونس عبدالغفور .1

 األول 82.3760  نشوان ضياء اسماعيل العبداهللانور .2

 األول 78.6911 ايمان مامند حمد مولود .3

 األول 76.3846 ياسمين طالل قاسم محمد الغزال .4

 األول 72.8251 احمد ابراهيم محمد احمد .5

 األول 70.9989 نزار رافع محمد احمد .6

 األول 70.3693 عامر علي جوهرهاجد .7

 األول 68.7935 اعصابرين صالح حسن هز .8

 األول 66.8292 سارة عادل محمد محمود .9

 األول 66.7064 نصير مشعان طلفاح احمد.10

 األول 64.7530 اسكه طاهر احمد عبد اهللا.11

 األول 64.5878 وسن محمد جاسم حمد البوجمال.12

 األول 62.3030 نور عبد اهللا فتحي مصطفى.13

 األول 62.2440 فارس محمد داود فندي.14

 األول 62.1517 فن ساهر خوشابا ياقوستي.15

 األول 61.5783 أريج فاضل اسماعيل ابراهيم.16

 األول 59.9394 ياسرعماد سعيد احمد الشكرجي.17

 األول 58.3691 سعود ذنون يونس محمود.18

 األول 58.0398 زياد خلف حضيري رحيل.19

 األول 57.9673 محمود احمد جمعة جربوع ال رجب.20

 األول 57.8230 حسين علي حسين علي.21

 األول 57.3048 مروان حسن علوان عبد اهللا.22

 



 
  قسم المحاسبة:                             القسم كلية اإلدارة واالقتصاد :                  الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                          الشهادة صباحي                                                            : للدراسة

  

  اسم دورة التخرج       5/8/2010 في 9/33/14151 :        رقم وتاريخ األمر الجامعي  2010 / 2009  سنة التخرج
  الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي  ت

  األول 93.0460 محمد حسين علي احمد السبعاوي1

 األول 92.3188 ي حسنسهى يونس عل2

 األول 88.8191 مهند عدنان محمود ابراهيم3

 األول 87.5395 محمد كريم حبيب مصطفى4

 األول 83.2284 حمد عبد مصطفى جار5

 األول 82.4289 ماهر عايد مصطفى يونس6

 األول 82.3746 زيد اكرم عبد المجيد محمد7

 األول 80.5132 فوزي سالم جالل صالح8

 األول 80.1200 ق صالح عاشوراحمد موف9

 األول 77.9163 خالد فارس احمد محمد10

 األول 77.4762 شهد فاضل اسماعيل ابراهيم11

 األول 77.4539 رؤى احمد محمد احمد12

 األول 76.9267 وسيم صالح خلف حسين13

 األول 76.5059 عبد الهادي سالم سلطان خضر الجاسم14

 األول 76.4546 محمد عبدالجبار خليل ابراهيم15

 األول 75.3479 اديب عبد القادر علي حمد16

 األول 74.6336 ازهار معن ابراهيم شيت فتحي17

 األول 74.5788 نور حسام محمد  نجم18

 األول 73.9823 انفال فؤاد معجل عبد اهللا العاني19

 األول 73.3552 منار متي يوسف داود ايوب20

 ألولا 72.3606 شهد نوفل عبد الرحمن علي اغا21

 األول 72.3419 عبدالرحمن احمد خليفة جدعان22

 األول 70.6219 قتيبه ياسين ابراهيم محمد23

 األول 70.0612 محمد سمير طه شيت24

 األول 70.0392 سامي حميد سليمان  درويش25

 األول 69.9445 شيرين اسماعيل محمد امين عقراوي26



 األول 69.6773 خالد حسين عباس حمودي27

 األول 67.0926  عبد احمدعلي عسكر28

 األول 66.9871 اسامه طه يوسف احمد29

 األول 66.8827 مثنى ذنون طيب ياس30

 األول 66.7317 ماجد صالح محمد جاسم31

 األول 65.1043 زياد خلف علي حسن الدرويش32

 األول 64.5410 عمار صالح محمد صالح ابراهيم33

 األول 64.2537 محمد فؤاد عارف محمد34

 األول 64.0975 ء مؤيد عبد اهللا رجبشيما35

 األول 63.6834 علي خليل احمد  قرطاس علي36

 األول 63.3071 ثامر حسين قادر جاسم37

 األول 63.0422 منهل غانم خضير احمد38

 األول 62.5241 ياسر شاكر عليان موسى39

 األول 62.1331 ريان محمد يونس  خلف السبعاوي40

 األول 60.1624 صفاء دحام اسماعيل لطيف41

 األول 60.0593 حسين محمد قادر عنيز42

 األول 59.8174 مشرف زكر عبد اهللا محمد43

 األول 59.3216 ندوى نوري عبد الكريم جاسم44

 األول 58.8982 علي ذياب وهب محمد45

 األول 58.3168 احمد نوري حسن زكر46

 األول 58.0733 خلف عبد اهللا مخلف فندي47

 األول 57.7382 انحاتم مصلح احمد سلط48

 األول 57.6749 صالح منيف فندي درويش49

 األول 57.4792 علي عبدالكريم عبداهللا رجب50

  

  

  



 
 

   إدارة الصناعية:                القسم  كلية اإلدارة واالقتصاد :                     الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                                      الشهادة صباحي                       : الدراسة 

  

  اسم دورة التخرج    5/8/2010 في 9/33/14151 :     رقم وتاريخ األمر الجامعي  2010 / 2009  سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 91.9324 محمد احمد جميل طالب الجبوري 1

 األول 87.1424 نبيلة نيسان خمو مندو 2

 األول 82.9550 صالح الدين شبل جاسم خليل 3

 األول 80.1463 نسرين محمد فتحي  محمود الراشدي 4

 األول 72.4158 ضياء جاسم رمضان حميد 5

 األول 72.0090 حافظ هاشم مانع عجيل 6

 األول 71.6492 انس خليفة خلف شايع الجغيفي 7

 األول 70.9653  سلمان خضر عثمان خضرعمار 8

 األول 70.3960 جاسم محمد عمش حسين 9

 األول 69.7682 عالء محمد محجوب محمد 10

 األول 68.7940 صالح طارق حسن عطيه سعود 11

 األول 67.6624 محمد سعيد عبداهللا حسن 12

 األول 67.1429 عمر نجاح عابد عفين 13

 األول 66.1597 عمار عبد الغفار ذنون احمد 14

 األول 64.1516 محمد صالح اسماعيل عاكوب ال يوسف 15

 األول 60.5279 مصعب حميد اضعيف محمد صالح 16

 األول 59.8358 احمد عبد الهادي مصطفى موسى 17

 األول 58.1084 محمد موفق محمود علي محمد 18

 األول 57.6913 يونس خضر عبدالباقي حنتو 19

 األول 57.1563 مثنى علي عبد اهللا خلف السبعاوي 20

 األول 55.9063 ادهم حمزة عواد عبد 21

 األول 55.4350 ياسر محسن جعفر ابراهيم 22

  



 
العلوم المالية والمصرفية:القسم            كلية اإلدارة واالقتصاد:                     الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                    الشهادة صباحي                                   : الدراسة 

  

  اسم دورة التخرج  5/8/2010 في 9/33/14151 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي  2010 / 2009  سنة التخرج
  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 93.8709 زيد رعد يونس سعيد السماك 1

 األول 85.8519 حسين محمدشيرين محمد  2

 األول 85.4069 زينب مسعود عيسى عباس 3

 األول 84.7276 فارس سليمان داؤد عزاوي 4

 األول 82.6957 عمر وليد يحيى عبدالحي 5

 األول 79.8331 محمد عصام اسماعيل غفوري الجنابي 6

 األول 76.5591 نواف محمد الياس محمد 7

 األول 73.6688 قصي مصطفى صالح طه 8

 األول 71.1334 لؤي كاظم يوسف عيسى 9

 األول 70.0767 سامان عطية محمد صالح الصالح 10

 األول 69.6910 زهير حسان زهير جميل النعيمي 11

 األول 69.4519 سعد طالل ادهام عكلة 12

 األول 68.5774 علي جودت احمد داؤد 13

 األول 68.3471 عبد المنعم علي شعبان علي 14

 األول 68.0207 اعيليحيى ناظم محمد اسم 15

 األول 66.9021 علي احمد حسن جاسم 16

 األول 66.6605 محمد هيثم احمد عبدالخالق 17

 األول 66.4760 عال موفق محمود محمد 18

 األول 65.6088 نور عثمان احمد عمر 19

 األول 65.5426 فريق محمود سعيد مطلك 20

 األول 65.4721 محمد جبير عواد جراح 21

 األول 62.5690 يسىمحمد عزيز موسى ع 22

 األول 62.5400 عبد الرؤوف غانم سعيد عبداهللا الوتار 23

 األول 61.8867  علي هادي حمود رحيم العكيدي 24

 األول 60.4210 ياسر محمد موسى نجم العبداهللا 25

 األول 60.0241 سعيد عيسى احمد سيسو 26



 األول 59.8548 سهيل خديدة  سنجو حسين 27

 األول 59.8488 محمد اخضير علي احمد 28

 األول 59.2859 سعد يونس برجس خضر 29

 األول 58.2876 حسن محمد حسن قادر 30

 األول 57.8805 محمد علي خضر عبدالنعيم 31

 األول 57.6502 ايهاب عزيز حسن حميد 32

 األول 57.0986 فؤاد طالل عاكوب عبداهللا الراشدي 33

 األول 54.4721 رائد فاضل محمد الصالح عبداهللا 34

 األول 54.4119 حميد حسن حميد الغريريبالل  35

  



  

 نظم المعلومات اإلدارية:            القسم كلية اإلدارة واالقتصاد :                       الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

   بكالوريوس:صباحي                                                                        الشهادة : الدراسة 

  

  اسم دورة التخرج      5/8/2010 في 9/33/14151 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي 2010 / 2009  سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 92.3101 سيف قدامه يونس عبداهللا ذنون1

 األول 87.5054 ايمان مرعي حسن اسعد2

 األول 86.3562  طيب ابراهيماحمد سعد محمد3

 األول 85.7313 يزن نافع محمود شهاب4

 األول 84.6798 انمار سعداهللا توما ججـو القصاب5

 األول 84.0351 رواء قرياقوس إبراهيم موسى حبش6

 األول 83.3257 عبد اهللا عاصم إبراهيم مرعي الشماع7

 األول 82.4505 سعد اهللا محمد رمضان علي8

 األول 82.4094 النافع سعيد احمدزيد عبد 9

 األول 80.4441 فراس نذير خضر محمد10

 األول 80.2896 هناء جاسم إسماعيل حاجي11

 األول 80.1982 رغد محمد فاضل محمد علي الخليل12

 األول 79.9087 فادي حسن حمادي يونس13

 األول 79.5466 ارجوان حنا عيسى حنا14

 األول 79.3915 مصطفى محمد زهير احمد عبداهللا15

 األول 79.2799 ايه محمد رفعت عبد القادر محمد16

 األول 79.2463 محمد جودت طه ياسين17

 األول 78.6470 أطياف أياد إبراهيم عبد اهللا18

 األول 78.6340 وليد خالد محمود حميد19

 األول 78.4465  أماني إحسان علي محي الدين ياسين20

 األول 77.8718 فالح حسن علي حمو21

 األول 77.4536 وعد اهللا عامر يونان داود22

 األول 76.9039 قتيبة عبد المنعم عمر خطاب23

 األول 76.8264 أالء نوفل علي احمد محمد الغنام24

 األول 76.4687 هادي دهام محمود عبداهللا25

 األول 76.3276 دنيا صفاء عبد القادر طه ال امين أغا26



 األول 75.3273 زينه سمير عيسى شمو27

 األول 75.2383 نوره صالح محمود عبداهللا28

 األول 74.7042 لبى باسم إسحاق متي ربان29

 األول 74.1295 ثامر بدر عبد اهللا مالح سلطان30

 األول 73.9823 ساره عبد النافع جاسم محمد31

 األول 73.3786 رؤى حسام الدين إسماعيل ياسين32

 األول 72.8833 احمد زهير غانم عبد مال حسين33

 األول 72.4685 إشراق محمد صالح حسين ياسين34

 األول 71.9079 زينه إبراهيم رشيد محمد35

 األول 71.2105 رؤى زياد قادر جرجيس36

 األول 70.5606 خالد ارسيم مدحي مجبل37

 األول 70.3973 رقيه سامي شريف رشيد دالل باشي38

 األول 70.3652 غسان احمد يوسف عبش39

 األول 69.9142 ويمحمد صباح عزيز علي40

 األول 69.4417 عامر محمد حسو إبراهيم41

 األول 69.1662 محمد حسين خليل ابراهيم42

 األول 68.4497 سجى ثامر بشير محمد43

 األول 68.1219 عمر احمد مجيد محمود44

 األول 68.0810 كرم سمير ذنون محمود مال حمو45

 األول 67.9971 نور عبد االله حسن علي46

 األول 67.5076 عد محمود يونسايمان ر47

 األول 67.3771 احمد عبد اهللا عزالدين أيوب48

 األول 66.1783 صباح إبراهيم عباس محجوب49

 األول 66.1456 احمد ماهر عبد حسين نعمان50

 األول 65.7702 محمد أنور حسن شكر51

 األول 65.3997 محمد خالد يونس ذنون52

 األول 65.3142 يرورحمه زهير عبد الحميد اسماعيل الخ53

 األول 65.1944 بدر إبراهيم علي عبد اهللا54

 األول 65.0321 علي أحميد عبد صالح55

 األول 64.4792 محمد عدنان جاسم محمد56

 األول 63.8877 علي ضياء بشيرعبدالرحمن المال إبراهيم57

 األول 63.7407 زين العابدين باسل محمد سعيد محمد58



 األول 63.5007 الزم احمد محمود محمد59

 األول 63.4878 محمد قيس خليل مصطفى الصفاوي60

 األول 63.1275 زهراء سمير فتحي ابراهيم61

 األول 63.0973 يونس عطا اهللا قاسم إبراهيم62

 األول 63.0638 عماد مسعود جمعه بحري الراشدي63

 األول 62.7157 شيماء قصي فتحي حميدي64

 األول 62.6044 علي عبد الرحيم سلطان محمد65

 األول 62.5700 احمد ضمير عبد الرزاق محمود يوسف66

 األول 62.3090 زكريا نزار يحيى داود67

 األول 62.2836 عمر مزاحم احمد أيوب68

 األول 62.2122 عبداهللا احمد يونس حسن69

 األول 61.9406 هدى أمين حسين إبراهيم الحبيطي70

 ولاأل 61.9025 عمار احمد محمود احمد البجاري71

 األول 61.7771 مآب محمد صالح عبد الكريم صالح72

 األول 61.6316 مصطفى عثمان حسين علي محمد صالح73

 األول 61.5679 سرمد عبد السالم داود يوسف74

 األول 61.2049 سرور عصام حميد مجيد75

 األول 61.0781 أسامة أمين عبدال حسن76

 األول 60.9107 حماد سعيد عبد خلف77

 األول 60.7121  عطو سرحاناسراء علي78

 األول 60.6217 شاكر محمود جاسم محمد الناصر79

 األول 59.9830 علي سعد الدين صالح علي80

 األول 59.3650 ربيع سعيد محمد عبدالرحيم البزاز81

 األول 58.4777 يحيى همام احمد محمد يحيى الحمدوني82

 األول 57.6249 هاله إسماعيل احمد رضا83

 





 

   إدارة األعمال:القسم                   كلية اإلدارة واالقتصاد:                              الكلية جامعة الموصل: ة الجامع

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                     الشهادة : الدراسة 

  

  :             اسم دورة التخرج 3/10/2010 في 19707 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 74.8548 االء محمد يونس احمد 1

 الثاني 69.7071 احمد كنعان حسين طه 2

 الثاني 64.6140 ياسر سالم سليمان داود 3

 الثاني 64.3587 يونس سليمانعدنان ذنون  4

 الثاني 64.2359 خالد محمد شناوي اللهيبي 5

 الثاني 63.1036 علي حسين احجاب الجبوري 6

 الثاني 61.6813 وصال ابراهيم عوده 7

 الثاني 60.3312 اصيل جالل احمد 8

 الثاني 60.0164 داود سالم عزيز وهب 9

 الثاني 59.4167 نور حازم حميد الحيالي 10

 الثاني 59.3806 يوسف احمد هزاعرعد  11

 الثاني 58.6985 ندى قاسم يحيى الحمداني 12

 الثاني 58.0110 عمار خليل ابراهيم وهدي الحسوني 13

 الثاني 57.9186 بشار جمال علي ابراهيم 14

 الثاني 57.8108 سامر حماد عاصي 15

 الثاني 57.5705 حسن احمد رمضان محمود السبعاوي 16

 الثاني 57.4891 ونسفرحان محمود خضير ي 17

 الثاني 57.0782 شعالن علي حمادي الحديدي 18

 الثاني 57.0555 ناصر محمود احمد الخفاجي 19

 الثاني 56.9203  مهند فتح اهللا محمد علي 20

 الثاني 56.5967 ياسر عايد محمد الحمداني 21

 الثاني 56.5281 ليث كعود جاسم اللهيبي 22

 الثاني 56.4037 محمد خليل ابراهيم الخفاجي 23

 الثاني 56.2096 نور سعد ابراهيم الحجيات 24

 الثاني 55.7480 فارس صالح خلف 25

 الثاني 55.7459 عالء أرحيم ابراهيم محمود 26



 الثاني 55.5648 محمد عبداالله ذنون محمد طاهر 27

 الثاني 55.5595 فارس عابد ابراهيم الجبوري 28

 الثاني 55.4331 احمد مبرد عرابي سالم 29

 الثاني 55.1547 الياس عبدهللا العكيدياحمد  30

 الثاني 54.8229 ياسين احمد حامد الجاسم 31

 الثاني 54.6575 عبدالسالم علي ابراهيم عبدهللا الجبو 32

 الثاني 54.5210 فهد مظفر هادي الطائي 33

  



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                         الشهادة : الدراسة 

  

  :خرج              اسم دورة الت3/10/2010 في 19707 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 68.2284 وسن مهند غانم  محمد نوري 1

 الثاني 64.6318  الحديديسماح ذنون يونس 2

 الثاني 56.6914 االمين محمد حسين علي 3

 الثاني 56.3663 غنام عبد اللطيف وهب 4

 الثاني 55.9509 نجاح حميد رحيم 5

 الثاني 55.5703  محمد ابراهيم الجبوريزيد عبد اهللا 6

 الثاني 55.3113 محمد خالد فتاح ابراهيم النعيمي 7

 الثاني 55.0799 ديعمر جمال محمد احم 8

 الثاني 54.1359 نجوى هاني ذنون سعيد 9

 الثاني 53.9580 عمر حاتم عبد الرزاق 10

 الثاني 51.9959  محمدنوار سيف الدين شمس الدين  11

 الثاني 51.7875 ان ابراهيممحمد سلط 12

 الثاني 51.7286 عالء عبيد حمود خلف 13

 



 
   المحاسبة:                                     القسم ية اإلدارة واالقتصاد كل:                الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                         الشهادة صباحي                                                   : الدراسة 

  

  :             اسم دورة التخرج 3/10/2010 في 19707 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 82.7564 نور غازي سرحان 1

 الثاني 64.6403 مي محمدثائر جميل شا 2

 الثاني 64.4344 احمد خليل عيسى الطائي 3

 الثاني 62.2031 انور محمد نوري ذنون عبداهللا 4

 الثاني 61.3701 صدام ذياب زيد الشمري 5

 الثاني 60.0889 محمد اكرم سعيد احمد الطائي 6

 الثاني 58.7886 منى دريد خطاب عمر 7

 الثاني 58.6782 علي سمير احمد عبد القادر 8

 الثاني 57.8418  الجبورياياد صالح ابراهيم  9

 الثاني 57.6279 ابراهيم لؤي ابراهيم علي 10

 الثاني 57.5482 احمد محسن علوان الجبوري 11

 الثاني 57.4791 محمد اسماعيل ابراهيم 12

 الثاني 57.3258 محمد يونس مسلط 13

 الثاني 57.2735 محمود احمد جاسم محمد 14

 الثاني 57.2593 مطلك سعيدفراس محمود  15

 الثاني 56.9608 علي ادريس امين مسعد 16

 الثاني 56.4137 االء محفوظ محمد ظاهر 17

 الثاني 55.9120 يوسف عبد المنعم ناصر الجبوري 18

 الثاني 55.5764 احمد حامد سليمان حمد 19

 الثاني 55.4573 واثق احمد محمود مصطفى السلماني 20

 الثاني 55.4272  امجد حماد احمد 21

 الثاني 55.3074 رائد محمود حمو علي 22

 الثاني 55.2751 عبد اهللا خزعل حسين العنزي 23

 الثاني 55.1002 مدين محمد ابراهيم 24

 الثاني 55.0211 حسن هيثم غني شكر السنجري 25

 الثاني 54.5997 حسن محمد امين مصطفى كرنوص 26



 الثاني 53.7722 معن محمد يحيى 27

 الثاني 53.7069 ويد الجبوريفيصل حسين محمد ع 28

 الثاني 53.6489 جهاد حبيب حسن رضا ال علي 29

 الثاني 53.5987 عمار عبد الجبار محمد طاهر 30

 الثاني 53.5491 مزهر ممدوح جبير الدليمي 31

 الثاني 53.4594 يونس خالد عبداهللا طلب اللهيبي 32

 الثاني 53.0959 سيف خالد عبداهللا سليمان 33

 الثاني 52.9191 لح عزيزعادل محمود صا 34

 



 
  اإلدارة الصناعية:                              القسم اإلدارة واالقتصاد :                   الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  الوريوسبك: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  

  :             اسم دورة التخرج 3/10/2010 في 19707 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 59.6342 موفق عبد الغفور شهاب الحمدوني 1

 الثاني 59.2150  سعد محمود حسين عطا اهللا 2

 الثاني 58.5274 اعي محمد يونسمحمود رف 3

 الثاني 54.1171 اوس عز الدين احمد محمد 4

 الثاني 52.7510 خالد زيد عيدان كاطع 5

 



 
  علوم المالية والمصرفية:                القسمية اإلدارة واالقتصاد كل:                              الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                                                                      الشهادة صباحي : الدراسة 

  

  :             اسم دورة التخرج 3/10/2010 في 19707 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 59.5598 اسماء سعد احمد سلمان اللهيبي 1

 الثاني 59.3393 شهاب احمد جاسم الجبوري 2

 الثاني 58.7010 محمد عبد اهللا محمدعلي الجبوري 3

 الثاني 57.8964 بهاء حسين علي محمد 4

 الثاني 56.9836 بشار محمد حسن الجبوري 5

 انيالث 55.9617 رؤية عبد اهللا نجم خليل موسى الهاللي 6

 الثاني 55.9012 عبد الكريم عبد اهللا محمد الجبوري 7

 الثاني 55.7895 يحيى مد اهللا محمد حبو الحبو 8

 الثاني 55.4098 احمد حازم حسن جاسم الجبوري 9

 الثاني 54.6346 عبد الحليم حسن جاسم حمو 10

 الثاني 54.3300 علي عبد الجبار ياسين الحسيني 11

 الثاني 54.0272 اثير ظاهر منصور محمد 12

 الثاني 53.9838 حنين شاكر محمود حسن 13

 الثاني 53.8371 خالد علي محمد الجبوري 14

 الثاني 53.6895 عبد اهللا اسود محمد الخفاجي 15

 الثاني 52.9924  بالل محسن مهاوش العزاوي 16

 



 
نظم المعلومات اإلدارية:                  القسم د  كلية اإلدارة واالقتصا:                           الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                    الشهادة : الدراسة 

  

  : دورة التخرج              اسم3/10/2010 في 19707 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 78.0031 سيمون سامي يوسف ججي 1

 الثاني 67.2269 عمر جنان محمود داؤد 2

 الثاني 66.1398 إيناس حوري صايل حامد 3

 الثاني 64.0288 اشرف محمود مصلح محمد 4

 الثاني 63.9383 إبراهيم حسين فاضل عبداهللا 5

 الثاني 63.9289 علي صالح عواد عمر 6

 الثاني 61.8109 نوار منهل أنور يعقوب 7

 الثاني 61.1306 احمد حامد الياس خضر حسن 8

 الثاني 60.5504 يونس داود سلطان إبراهيم 9

 الثاني 59.6910 علي عبد الغني عبد شاهين 10

 الثاني 59.4401 حامد صالح حامد علي 11

 الثاني 58.8092 ودداليا عادل سليمان محم 12

 الثاني 58.2167 سيف ضياء محمود صالح 13

 الثاني 58.1790 زيد طه سوادي طه 14

 الثاني 57.8813 حسين علي حسين علي 15

 الثاني 57.6175 محمود وعد اهللا عبد القادر محمد 16

 الثاني 57.2599 افتتان علي جاسم محمد 17

 الثاني 56.4009 ساره مظفر احمد عطو 18

 الثاني 55.5801  فخري جمالفخري سعدي 19

 الثاني 55.0047 عبد اهللا نبيل جالل أيوب 20

 
 





 

   إدارة أعمال:                       القسم كلية اإلدارة واالقتصاد :                             الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                                 الشهادة صباحي                                         : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج       30/3/2011      في 6106 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  ر التكميليالدو 57.5919 هبه جودت محمد علي حسين 1

 الدور التكميلي 56.8381 محمد عبدالرحمن شالش حسين2

 الدور التكميلي 54.7255 قائد حسين علي عبداهللا3

 الدور التكميلي 53.8000 رواد كريم عبد حسون4

 الدور التكميلي 53.3845 جالل حمد حمكي حسن االسعد5

  



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                        الشهادة : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج       30/3/2011      في 6106 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي 57.7141 اسعد عويد احمد فهد1

 الدور التكميلي 54.4982 يوسف نايف محمد غلب2

 الدور التكميلي 53.7444 هشام عبداهللا محمود جاسم3

 الدور التكميلي 52.7927 صفوان اكرم طلب سعداهللا4

 الدور التكميلي  51.4341  خليل محمد حبيب ابراهيم5

 



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

  

  بكالوريوس:                                                     الشهادة صباحي                                      : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج       30/3/2011      في 6106 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي 57.1900  عبدالرحمن صفاء حمود نايف .1

 الدور التكميلي 55.7267 وسيم عبد الهادي صالح سلطان .2

 الدور التكميلي 55.3968 مارتن ارسو شيبه خبو .3

 الدور التكميلي 53.6286 سعد صالح خلف رحمو .4

 



 
  علوم المالية والمصرفية: قسم                  ال كلية اإلدارة واالقتصاد :                       الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                الشهادة : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج       30/3/2011      في 6106 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  الثالثيالب اسم الط ت

  الدور التكميلي 61.2100 عالء حيدر علي حسين .1

 الدور التكميلي 55.1834 وعداهللا حسين علي قنبر .2

 الدور التكميلي 54.9229 عالء اسماعيل جمعه كردوش .3

 الدور التكميلي 54.7479 محمد اكرم احمد شهاب .4

   54.2995 علي صالح حسين عليوي .5

 
 



 
 نظم المعلومات االدارية :                  القسم كلية اإلدارة واالقتصاد :                         الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                          الشهادة : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج       30/3/2011      في 6106 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي 58.4771 عثمان عصام عبدالواحد جرجيس .1

 ليالدور التكمي 56.9741 معاذ محمد علي محمد صبري الوتار .2

 الدور التكميلي 54.6306 محمد مبارك جدوع غثيث .3

 الدور التكميلي 54.3426 طه ياسين طه خليل .4

 الدور التكميلي 53.8648 عمر محمود ابراهيم صديق .5

 


