


 

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

  

  بكالوريوس: ةالشهاد    صباحي                                                                                 : الدراسة

  

  اسم دورة التخرج       1/7/2009 في 10800 :        رقم وتاريخ األمر الجامعي  2009 / 2008  جسنة التخر

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 95.6903 ضفاف فاروق شيت داؤد 1

 األول 94.5900 اغادير محي الدين حامد محمد 2

 لاألو 92.6832 مريم اياد يوسف اسماعيل  3

 األول 90.8330 اسراء عبدالوهاب عزيز قاسم مال صالح 4

 األول 86.0879 ابراهيم سليمان صالح خليل 5

 األول 85.6752 سجاد خلف حسين علي 6

 األول 84.1361 محمدياسر سبهان جاسم  7

 األول 83.9643 زينة سعد عبدالغني عبدالرحمن  8

 األول 79.4991 محمد صالح ابراهيم حمادي 9

 األول 78.7137  مهدي حسن حميداحمد 10

 األول 78.1568 باسل حاجم خليل اسماعيل 11

 األول 77.9839 احمد وعد عبد علي  12

 األول 77.0002 ايوب المشهدانيعبدالوهاب ابراهيم ه مرو 13

 األول 76.6470  فريد عبدالرزاق عبدالوهابهمرو 14

 األول 76.5859 معد حازم علي احمد 15

 األول 76.4717  شويخخليل نائف خلف محمد 16

 األول 76.1537 صالح محمد ضاري عبدالعزيز 17

 األول 75.3514 قيس اسماعيل صابر مبارك 18

 األول 73.6179 عبد القادرليث نورالدين محمد سعيد  19

 األول 73.1539 الوند حاجم ابراهيم سليمان  20

 األول 72.6034 علي خضر محمود جبر 21

 األول 72.5827 خالص نكاز غباش محسن 22

 األول 72.3819 عمر خالد قاسم سليمان 23

 األول 71.9516 خالد عبد محمد عفان غربي  24

 األول 71.2418 محمد قاسم محمد علي رضا الزراري 25

 األول 70.9805 محمدعالء احمد جاسم  26

 األول 70.8437 عمر محمد عبدالفتاح يوسف المالح 27

 األول 70.8028 فاضل عبد الواحد محمد حمد النيساني 28



 األول 69.9936 يونس زهير يوسف ايوب المختار 29

 األول 69.2697  الفهد خضيرثامر محمد خلف 30

 األول 69.2528 احمد محمد فوزي طه  ياسين االحمد 31

 األول 69.1378 محمد سالم محسن مرعي 32

 األول 69.0743  نسرين رحيم منصور حسين البياتي 33

 األول 69.0610 محمود سالم اسماعيل محمود 34

 األول 68.7682 رجبمعيوف ابراهيم شريف  35

 األول 68.6266 خميس صالح ياسين عجاج 36

 األول 68.6015 فؤاد سالم قاسم محمد  37

 األول 68.3884 حسن  عبود صالح حمد 38

 األول 68.3306 نكتل عبدالحليم عبد الكريم عبداهللا  39

 لاألو 68.0882 عبداهللا احمد عبداهللا خلف السبعاوي 40

 األول 68.0648 نجيب هاني شريف نجيب 41

 األول 67.3901 عليعبداهللا جودت عبد حسن  42

 األول 67.1146 علي سالم شهاب احمد  43

 األول 66.7413 تسواهن طلعت فائق مصطفى  44

 األول 66.5891  احمدعلي محمد امين محمد يونس 45

 األول 66.1123 عمر خالد حسين توفيق النجفي 46

 األول 65.6809 عواد مجبل الكبيسيمولود محمد  47

 األول 65.0422 احمد رمضان حسين علي عويد 48

 األول 64.9146 يزمحمد حسين شيخو عز 49

 األول 64.5304  عبدالسالم عبدالقادر محمود االرحيمهمنآ 50

 األول 64.3053 احمد صادق احمد دالل 51

 األول 64.1437 محمدمحمد سلطان حامد  52

 األول 63.6337 الجبوريغانم احمد طه غرب  53

 األول 63.5938 علي ذنون يونس حسن  54

 األول 63.5359 انور عدنان عمر مطر الداهري 55

 األول 63.4071 سالم علي عبد احمد 56

 األول 62.9306 عمار عماد رشاد جالل العباسي 57

 األول 62.7681 مصطفى دلف عطا اهللا ندا 58

 األول 62.7554 سامر سالم محمد جاسم 59

 األول 62.1890 ه محمد سعيد خلف الحسنط 60

 األول 62.1244 صفوان سعد فاضل مجيد ال تكريتي 61

 األول 61.9124 صالح محمد شيت خليل النعيمي 62

 األول 61.4937 خضر جاسم محمد فاضل  63



 األول 61.1727 بالل عبدالستار عبدالكريم حسن 64

 األول 61.0232 حمدنوفل حامد سليمان  65

 األول 60.8477 بداهللا لطيفبسام عايد ع 66

 األول 60.5546 غديروسام احمد محمود  67

 األول 60.0198 غزوان علي حسين علي  68

 األول 59.6723 محمد عيسى صالح منصور 69

 األول 59.5677 عامر محمد اسماعيل حسين 70

 األول 59.1849 الجبوريرمضان رياض احمد محمد  71

 األول 59.0324 عبدالستارعبدالكريم حسن  محمد 72

 األول 58.7435 عمار اسماعيل خلف عبد الواحد 73

 األول 58.7350 اسعد عبدالرحمن عبداهللا خالد  74

 األول 58.6320 رائد محمد عبيد عودة  75

 األول 57.5502 ثامر محسن سالم جاسم  76

 األول 57.2903  وسيم اسماعيل ابراهيم سعد البياتي 77

 األول 57.1246 سعد احمد محمود خلف  78

 األول 56.8404 رائد حسين علي عبداهللا  79

  



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

  

  بكالوريوس:  الشهادة                                                                              صباحي : الدراسة 

  

   : اسم دورة التخرج     1/7/2009 في  10800 :    رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول 79.4420 عائشة ماهر هاشم هادي العالف .1

 األول 76.8021 جاسم محمد عبدالهادي حسن  .2

 األول 74.4968 ى نوفل وجيه سليمان الصابونجيمصطف .3

 األول 71.7765 علي عادل عبد محمد الحيالي .4

 األول 71.5438 كارولين خضر عازر متي ال شعيا .5

 األول 70.8106 زيدون خلف طالك حميد  .6

 األول 69.6200 ايهاب عباس جوده غازي  .7

 األول 67.9883 رعد سليمان ذنون يونس العالف .8

 األول 66.3054 محمود قاسم محمد الشماماروى  .9

 األول 66.1024 رواد عناد حمودي احمد.10

 األول 65.9582 معتز عبد اهللا يونس كواس.11

 األول 64.7491 ميزر مازن محمد عبداهللا العركوب.12

 األول 64.4554 رائد محمد حماد اسعد .13

 األول 62.7145 رضوان محمود يونس طه البو علي.14

 األول 62.5091 سن علوان العلوانعماد احمد ح.15

 األول 62.3701 نسرين حازم قاسم محمد .16

 األول 61.8563 دعاء احمد عبدالجواد احمد.17

 األول 61.5162 هديل صبري الياس منصور.18

 األول 61.0489 احمد وعد اهللا فيصل مرعي.19

 األول 60.5366 بشير ميسر شهاب احمد عثمان.20

 األول 59.2952 عمر حسن صالح غلب .21

 األول 59.2745 بالل علي عبداهللا خلف.22

 األول 59.1303 ايهاب احمد كركان حمد.23



 األول 58.9320 عزالدين عبدالعزيز فرحان هايس .24

 األول 58.3178 حسام ردام عبد عزيزمعروف أعذيه.25

 األول 57.8641 اسماء عماد مصطفى احمد .26

 األول 57.7589 ميس احمد علي محمد السالم.27

 األول 57.6595 عبدالرحمن عوده حميد محمد علي.28

 األول 57.3820 جاسم حسن جاسم حسن.29

 األول 57.0699 اكرم محمد صابر حسين الخشام.30

 األول 56.6470 علي عجيمي علي حمزة.31

 األول 56.5370 فهد فخري عزيز حاتم النعيمي.32

 األول 55.6678 احمد رافع يونس داؤد الدباغ.33

 األول 55.3167 سم فرحانفرحان اسعد جا.34

 األول 54.3046  خلف الكربوليحمود عايد تبان.35

 األول 53.4087 ليث فوزي عبد صالح.36

 األول 52.0232 بارق فاضل محمد احمد .37

 



 
محاسبة  قسم ال:                             القسم كلية اإلدارة واالقتصاد :                  الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                    الشهادة  : للدراسة

  

   : اسم دورة التخرج           7/2009 /1  في 10800 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 
دلالمع اسم الطالب الثالثي  ت   الدور الذي تخرج منه 

  األول 91.7808 احمد زكريا محمود داؤد السبعاوي1

 األول 91.1221 عال ماجد بشير عبدالقادر الجلبي2

 األول 89.6153 اسراء محمد ذنون حسين الخزرجي3

 األول 89.2860 هبة خالد حمد صالح الحمداني4

 األول 88.3217 فرحان محمود فيصل حمش 5

 األول 88.3186 ور علي مروة رضا شك6

 األول 88.1661 كرم خالد محمد علي حسين7

 األول 88.0259 مهند بدر محمد خضر اسعد8

 األول 86.7563 عبد السالم حبو محمد الحبو9

 األول 86.1398 احمد عبد الغني جاسم محمد10

 األول 85.8632 علي طالل محمود عزيز كداوي11

 األول 85.0311 حسين صالح حسين مصطفى الجياب12

 األول 84.5642 احمد وجيه مجيد محمد علي13

 األول 83.2992 رنا غانم يونس حسن14

 األول 81.2610 نوري ياسين حمد خلف15

 األول 80.1407 بارق محمد صالح حمادي16

 األول 79.9617 عمر عبد السالم حامد حسين العناز17

 ولاأل 79.2122 احمد عبدالكريم عبدالقادر محمد آل خلف18

 األول 78.8983 انوار وعد حمادي سالم19

 األول 78.6135 رقية محمد علي حسين علي20

 األول 78.5035 يونس احمد علي درويش 21

 األول 78.3396 اسعد جاسم خضير جارك22

 األول 77.6392 سارة وعداهللا نوري يحيى حيوته23

 األول 77.5705 ايناس ذنون يونس احمد24



 األول 76.3246 اشرف محمد جميل يونس25

 األول 75.7778 محمد احمد ابراهيم احمد 26

 األول 75.5837 ايهاب حسن عويد حسين27

 األول 75.3373 ماجد يعقوب محمود محمد العكيدي28

 األول 74.7363 احمد وعداهللا محمود حياوي 29

 األول 74.3457 ياسر ازهر احمد محمد30

 األول 74.2207 احمد شهاب احمد طه الجاسم31

 األول 73.9402 محمد ياسين علي احمد البدراني32

 األول 72.6972 بشار عبدالكريم مطر حسين الداهري33

 األول 72.6055 عالء خالد حسن ابراهيم الحسن34

 األول 72.3381 رشا محمد رفعت غانم محمد علي35

 األول 72.2407 سيف الدين مازن شيت محمود طه36

 األول 71.6721 احمد رمضان محمد صالح العلي37

 األول 71.4808 حسن مرعي حسن سليمان 38

 األول 71.3912شيماء سعدمحمود شكري صالح ماليوسف39

 األول 71.3364 هدى منذر محمد علي آل قبع 40

 األول 71.2232 ياسر شهاب احمد محمود 41

 األول 71.2067 ثابت حسان ثابت حسن ثابت42

 األول 70.9598 محمد حسن احمد محمد 43

 األول 70.3264 سالم خضر مجيد سيفو44

 األول 70.1970 ليث يحيى قاسم سلطان الحسو45

 األول 69.4872 عبد الجبار صالح عبداهللا صالل 46

 األول 69.0651 محمد ديوالي فتاح نبي47

 األول 68.7096 خزعل خليل ابراهيم حمد48

 األول 68.4060 سبهان سالم عيسى احمد49

 األول 67.9644 لجحافنور مظفر حمدون حامد ا50

 األول 67.9063 امجد احمد محمد علي النعيمي51

 األول 66.4834 اسراء طارق حسن امين52

 األول 66.0105 ايمان ميسر هاشم محمود المولى53



 األول 65.6753 سعد حسن علي دبوس 54

 األول 65.6613 محمد محمود عبداهللا حسن 55

 األول 65.3049 حسام سالم محمود حسن56

 األول 65.1525 عالء عبد العزيز عبدالغني عبد الغفور57

 األول 64.7295 اسراء محرم سلمان النعيمي58

 األول 64.5869 عماد اكرم سليمان فرج 59

 األول 64.5816 بسام مؤيد عثمان خطاب60

 األول 64.2963 ازهر علي حسين احمد61

 األول 64.1822 بكر ابراهيم عبداهللا هالل اللهيبي62

 األول 63.9669  جاسم سليمان عبداهللا السبعاوييوسف63

 األول 63.8504 شيماء دري غانم عبداهللا ال شيخ جادر64

 األول 63.2255 وطبان علي حميد65

 األول 62.8586 ندى حسين علي العمر 66

 األول 62.1261 محمد علي محمود نجم الحديدي67

 األول 62.0406 سنان ثابت اسود حمد 68

 األول 61.9863 د محمد علي حامد البكرمحمد علي محمو69

 األول 61.6472 سجى وليد فائق صالح الدالوي70

 األول 61.5202 صالح جاسم محمد صالح 71

 األول 61.3642 عمر سعدون عزيز محمود 72

 األول 61.0850 شهاب طه احمد حميد الجحيشي73

 األول 61.0282 مازن أنس ابراهيم مصطفى74

 األول 60.9472  عمر ياسين يوسف جاسم75

 األول 60.3966 يوسف فتحي فرحان خضر الجادر76

 األول 59.2428 محمد زين العابدين حيدر حمزة 77

 األول 59.0143 ايناس كوركيس خيو دانيال78

 األول 58.9268 ثعبان خالد محيميد زويد79

 األول 58.0879 هاني محمد حسين علي الطه80

 57.7035 احمد علي عبد اهللا صفو81
 ألولا

 األول 55.3438 احمد خليفة شالل مرعي82



 
 

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

  

  بكالوريوس: دة صباحي                                                                            الشها: الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج       1/7/2009 في 10800   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 88.7793 يونس رشيد محمود خلف  1

 األول 86.9852 عمر وعداهللا يونس احمد  2

 األول 85.1942 محمد ابراهيم محمد حسين 3

 األول 81.2134 همام عدنان احمد عبداهللا قبع 4

 األول 79.6086 كلير ميخائيل بولص بحو دذيزه 5

 األول 77.5434 نوفل ياسين احمد جاسم الحرباوي 6

 األول 75.2883 كليندا ميخائيل بولص بحو دذيزه 7

 األول 75.2652 ياسر عرفات مصطفى عيسى 8

 األول 74.5208 عيلوليد فارس سعداهللا اسما 9

 األول 74.4461 احمد حسين علي محشول  10

 األول 72.4734 لمياء محمد جاسم حسين  11

 األول 71.7048 مشعل فرحان صالح احمد 12

 األول 71.3495 فاضل شكور ولي جاوشلي 13

 األول 70.7848 محمد احمد محمد علي عزاوي احمد 14

 األول 70.3395 محمد محفوظ مجيد امين الصائغ 15

 األول 68.0251  سعدي بن حسيناسراء عبد اللطيف عباس 16

 األول 67.3219  المحيميدحسان احمد منصور 17

 األول 67.2637 محمد سراج الدين طه معيوف 18

 األول 67.0124 محمدميسون سبهان جاسم  19

 األول 66.8199 ربي حميدغزياد خلف  20

 األول 66.3555 عبد الهادي جاسم نجم  21

 األول 65.7700 مرعيابراهيم احمد حاضر  22

 األول 65.4708 اشرف محمد علي عباس الحيو 23

 األول 65.2575 طهخليل احمد محمد  24

 األول 64.8906 زاهد صالح رمضان عبدو 25

 األول 64.8280 عمار موفق شوقي داؤد 26

 األول 64.7850 احمد محسن يحيى خضر الصوفي 27

 األول 64.4632 احمد حازم احمد اسماعيل 28



 األول 63.6082 هبة حبيب سعيد منصور هداية 29

 األول 63.3350 علي صالح علي محمد دخيل 30

 األول 62.2270 جالل جمال عبد اللطيف محمد حسن 31

 األول 61.0618 بدران ابراهيم محمد طالب 32

 األول 60.9104 طولكعمرسفيان يوسف الياس  33

 األول 60.2177 اياد محمد رجب حسن 34

 األول 60.1259 ف حسين سالم محمد خل 35

 األول 59.5292 العلوش طارق محمد علوش محمد 36

 األول 59.4397  ارحيلنرحميد حامد اكه 37

 األول 58.9578 ضائع عمر محمد فتحي  38

 األول 58.5811 عمر سامي عبدالمجيد عبداللطيف البدراني 39

 األول 57.9569 ارسالن عارف صادق حسن 40

  



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

  

   بكالوريوس: صباحي                                                                      الشهادة : الدراسة 

  

   :  اسم دورة التخرج 1/7/2009 في 10800 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 
  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 90.0507 أرشد محمود عبد علي الضائع 1

 األول 89.0805 منى ماجد متي رفو بطرس ال للو 2

 األول 86.6019 رشا عبد الكريم عبدالوهاب جاسم الشراد 3

 األول 83.1983 رشا رياض محمد شيت عبدالرزاق 4

 األول 83.0317 ميسون عمر محمد هادي 5

 األول 81.8976 أسراء يونس محمود داؤد احمد اللهيبي 6

 األول 78.0255 سعود نظام شكر محمود مال حمو 7

 األول 73.5643 حسين خلف حمد طلب 8

 األول 72.8643 زيد سرحان حسين زيدان شعيب 9

 األول 71.2221 أحمد حمزة جمعة حسين 10

 األول 70.0738 محمد رافع محمد داؤد العزاوي 11

 األول 69.7831 مها ذنون يونس أحمد انصاف 12

 األول 69.4388 سليمان صالح أحمد  13

 األول 69.0274 أحمد محمد شعبان محمود 14

 األول 68.6495 ذآاء حميد أحمد قاسم 15

 األول 68.4188 هللامثنى بالل نجم العبد  16

 األول 68.0576 بهاء صالح شهاب حميد  17

 األول 67.4838 هللا جمعة اياسر معاذ عبد  18

 األول 66.7726 محمد علي خضرخلف  19

 األول 66.6998 جي جروني جميل خضر  20

 األول 66.4136 أسراء محمد أحمد عزيز السنجري 21

 األول 66.1462  آيلآودرز سليمان محمد خان رشاد 22

 األول 65.3826 أستبرق معتز صالح فتحي العبادي 23

 األول 65.3624 سالم سعدو أحمد قادر العباس 24



 األول 64.9424 عدي ممتاز عبد الغفور عبدالكريم 25

 األول 64.6876 صالح محسن صالح آنعان المعماري 26

 األول 64.6114 احمدزيد علي حمادي  27

 األول 63.8997 أحمد أبراهيم حسين صالح 28

 األول 63.7045 راني متي سمعان متي  29

 األول 63.3774 هللا حسناد السالم حمود عبدعب 30

 األول 62.8031 رؤى نشوان عبد الرحمن محمد بشير 31

 األول 62.6095  الخفافدعاء ميسر محمد طاهر حامد 32

 األول 62.3492 البرواريآورآيس ش سرآون أسخريا ويار 33

 األول 62.2726  جاسمزياد طارق عبد الجبار 34

 األول 62.2255 الحكم عبد أحمد حميد الجحيش 35

 األول 61.7319 هللا حمادي العبيديارباح حمود عبد  36

 األول 60.6931 محمد نائف محسن حسن الجمو 37

 األول 60.5791 مهند رياض طه محمد الطائي 38

 األول 60.2367 أبراهيم أحمد محمد صالح سلطان الجبوري 39

 األول 60.0014 أشرف محمود صالح احمد 40

 األول 58.9583 حكم أحنف أحمد حسن  41

 األول 58.7969 مروان متعب شاهر علي 42

 األول 58.6519  الطعمة حمودهللا يونس ردينياعبد  43

 األول 58.0381 مروان علي سلطان فليح النعيمي 44

 األول 56.6812 محمدهللا اأحمد نجم عبد 45

 األول 56.1212 رياض أحمد حمو خلف  46

 ألولا 55.5876 سورين جرجيس يعقوب بولص شعيا 47

  
  
  
  
  
  
  
 



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

   

  بكالوريوس: صباحي                                                                        الشهادة : الدراسة 

  

     :اسم دورة التخرج     1/7/2009 في 10800    رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 94.6794 صالح وافر صالح محمود1

 األول 91.3755 بسمة احمد محمد حجي 2

 األول 89.9247  محمديوسف محمد نذير يوسف3

 األول 86.9165 ل حسين الصفربشرى علي زين4

 األول 85.7993 احمد ميسر عبد جادر5

 األول 85.6176 خالد زيدان عبدالهادي اسماعيل 6

 األول 85.4845 سموازاد علي عثمان 7

 األول 85.2894 احمدسلطان  عبدالجبار عبدالستار8

 األول 85.0001 فاطمة عزام حمزة احمد9

 األول 84.7026 صالح احمد ابراهيم عليوي 10

 األول 84.0287 عادل عبداهللا عزيز حسين العبداهللا11

 األول 83.5961 عبدالباقي  رنا مثنى عبدالمجيد12

 األول 82.2649 دلشاد يوسف محمد شينو13

 األول 82.1826 نور اياد احمد يحيى 14

 األول 81.8644 اسامة صهيب محمد صبري علي15

 األول 81.8499 آرم رمزي يونس ذنون16

 األول 81.4626 سما مثنى محمد عبدالمجيد17

 األول 80.7379 علي جاسم  محمد امين همرو18

 األول 80.6952 نور زهير يحيى صالح 19

 األول 80.2756 محمد خليل ابراهيم حمد20

 األول 79.7784  الزيباري شيخ اومرصبحي شيخ عمرمصطفى21

 األول 79.4398  تومارغد سعداهللا موسى22

 األول 78.9948 سعيدعلي فاضل مهدي 23

 األول 78.9270 احمد صميم احمد سامي ابراهيم24

 األول 78.5171 ايالف محمد عبد الرحمن عزيز25

 األول 78.1084 امنة ادريس ايوب الشيخ علي26

 األول 77.7276 راوية محمد وجيه جرجيس عبداهللا27

 األول 77.6860  محمدعمر غانم محمد صالح28

 األول 77.5525 ليد عبد الباقي احمد مروة و29



 األول 77.4853 هديل احمد حامد ذنون30

 األول 77.2244 هالة جمعة موسى منهل31

 األول 77.1296  حمدعبد حسن فرحان32

 األول 76.4713 فرات فالح حسن عبود 33

 األول 76.4598  الياسلقاء نجيب عزيز34

 األول 76.2978 احمد سلطان منديل 35

 األول 76.0991 سين احمد صالح الحديدياحمد ح36

 األول 75.4912 رفل احمد عبيد حمد 37

 األول 75.3786 ماهر نورالدين سعيد عبدالرحمن 38

 األول 75.1743 رنا نجم عبداهللا سلطان 39

 األول 75.0714 زيد طالل يونس عبداهللا40

 األول 75.0251 محمد زيد ياسين محمد جاسم41

 األول 74.9204 نور ربيع سعدون محمد42

 األول 74.8887 مراد موسى عبد عيسى 43

 األول 74.8149  سعدالدينامنة اسامة جميل44

 األول 74.0297 رنا درواس نذير محمود45

 األول 73.0242 عبداهللا نشوان نافع هرحم46

 األول 72.5397 رعد امير غازي خليل47

 األول 72.1276 عبداهللاعلي مزاحم مال اهللا 48

 األول 72.0807 د السالم حمود عبير عب49

 األول 71.7690 لقمان جمال موسى 50

 األول 71.1637 عمار مصلح عبدال عزيز51

 األول 70.9371 خليل  ريان عباوي محمد52

 األول 70.8600 عمر رمزي قاسم ياسين 53

 األول 70.7775 اسعد امجد محمود احمد54

 األول 70.3379  سلطانهاشم محمد الياس55

 األول 70.0993 احمد رجب حسين مهند 56

 األول 70.0213 احمد عبيد صالح خليف 57

 األول 69.8321 علي رائد داؤد محمود 58

 األول 69.7022 مصطفى آامل سعيد فتحي 59

 األول 69.4872 بسمة ابراهيم خليل يونس 60

 األول 68.5833  يوسفيوسف خليل ابراهيم 61

 األول 68.4295 نيهال ميكائيل شيدو 62

 األول 68.1617 رومحمد جمال محمود زي63

 األول 68.1113 محمد وعداهللا ابراهيم احمد64



 األول 67.8218 اوس مازن حمدون سليمان65

 األول 67.7941 الجبوريصالح معاذ عبد السالم احمد 66

 األول 67.6312 محمد عبد اللطيف بشير آريم 67

 األول 67.4165 احمدفاطمة بشير مال اهللا 68

 األول 67.4128 مد محمود حمدون محمدمح69

 األول 67.3759 ابراهيم بهجت ابراهيم مصطفى70

 األول 67.1975  رأفتفت نبيل غانم عبد مال حسينأر71

 األول 66.3695 حسن مرعي حسن علي الحلو72

 األول 65.3258 ريم نازح ابراهيم ذنون 73

 األول 65.1141 حسننور عزالدين محمد 74

 األول 64.9618  احمد اليوسفنمضر نشوان محس75

 األول 64.6752 محمد جاسم محمد سليمان76

 األول 64.5473 سناء يوسف حاجي آرفان 77

 األول 64.4381 سيبر محسن صالح دولت 78

 األول 64.3790 نور زهير محمود مصطفى 79

 األول 63.9329 احمد خالد سليمان داؤد80

 لاألو 63.3458  النحاس احمدعلي زهير علي81

 األول 63.3395 رامي نعمت ناظم نعوم 82

 األول 62.0395 وسام فارس عبد الوهاب جاسم 83

 األول 61.2723 حسام الدين خضر عساف شيت84

 األول 60.5996 ايمان عون الدين عز الدين حيدر85

 األول 60.3582 وليد عبد اهللا رمضان صالح 86

 األول 59.7487 احمد بشار صابر رشيد زبير87

 األول 57.7713  غانم محمد سليم محيميدعلي88

 األول 56.7886 عبوعمر اسماعيل ابراهيم 89

 





 

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

  

  بكالوريوس:                                                   الشهادة صباحي                                   : الدراسة 

  

  :             اسم دورة التخرج 1/10/2009 في 16273 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  يالثان 72.8346 ليلى قيس محمود امين  1

 الثاني 71.1405  شيماء خالد سعداهللا محمد 2

 الثاني 68.3295 ذاكر مؤيد محمود اسماعيل  3

 الثاني 65.7754 صالحاحمد عبد الرحمن حامد  4

 الثاني 65.7040 امير اسحق زيا خوشابا 5

 الثاني 65.2614 االء عبد الرزاق مجبل علي  6

 يالثان 63.9589 سعيد بشير محمد ماهر سعدون محمد 7

 الثاني 63.3068 ابراهيم احمد مسلط صالح 8

 الثاني 62.8343 حيدر جاسم مالك صالح  9

 الثاني 62.6970  ابراهيممحسن محمد علي ويس 10

 الثاني 62.0483  ضرغام ثائر احمد محمد 11

 الثاني 61.8642  عبد الرحمنزهراء فارس يونس 12

 الثاني 61.8290 نزار حسين علي حمد 13

 الثاني 61.7974 نصور ابراهيمداليا افرام م 14

 الثاني 61.6245  لطيفمؤيد حسين احمد 15

 الثاني 61.2789 زكورالرحمن علي اسعيد  عبد 16

 الثاني 60.7568  ذنوناسامة عبد ياسين 17

 الثاني 60.1627  شويخنبراس عبد احمد 18

 الثاني 59.3163  عليمجبل محمد خلف 19

 الثاني 59.2627  حمادصالح عدنان هالل 20

 الثاني 58.8540 شامل محمود جاسم محمد 21

 الثاني 58.7995  طهمحمد ابراهيم علي 22

 الثاني 58.6181  حمودالغفور خلف حمد عبد 23

 الثاني 58.5842  سعد كريم الياس خلف 24

 الثاني 58.4241  جليلعمار عصام محسن 25

 الثاني 58.3475 عمر خزعل فتحي حسن 26

 الثاني 58.1054 عمر طالل عبد الرحمن فتحي 27

 الثاني 58.1012  رجبمحمد عبد الكريم عبداهللا 28



 الثاني 58.0175  ابراهيممشعل حسن دحام 29

 الثاني 57.9672 مالك عبد الرزاق حواس  كنعان  30

 الثاني 57.6347  عبدالرحمن محمد حمادي سيد 31

 الثاني 57.4529  يونسايهاب هيثم عبد االله 32

 الثاني 57.4179 لؤي يونس محمد رزوقي  33

 الثاني 57.2613 سعد محمد طه ابراهيم 34

 الثاني 57.1218 اسماعيل خليل محمد عبداهللا  35

 الثاني 57.0940 وليد حسين احمد حسن 36

 الثاني 56.9301 اركان عبد الهادي علي منصور 37

 الثاني 56.6304 عمر محمود كامل صالح  38

 الثاني 56.5933  حماديمشتاق طالب مخلف 39

 الثاني 56.5469 ي سليمان صويلحصالح عل 40

 الثاني 55.9532 ايمن سليمان حميد محمود  41

 الثاني 55.9267 سوسن حسوني هاشم عباس  42

 الثاني 55.6613 بشير سبهان مريس خلف  43

 الثاني 54.5197  خضيرقيصر محمد حسن  44

 الثاني 53.8801 حسيناحمد ابراهيم عبد اللطيف  45

 الثاني 53.7325 عماد حميد خليل جمعة  46

 الثاني 52.2362 ابراهيم احمد عربيد محمد  47

 الثاني 52.0602 احمد عامر يحيى قاسم  48

  



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

  

  بكالوريوس:                                                                     الشهادة صباحي                     : الدراسة 

  

  :   اسم دورة التخرج               1/10/2009 في 16273 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 74.5160  الزار ايثامر يوخنا شموئيل 1

 الثاني 64.9926 احمد محمد علي محمد 2

 الثاني 60.7102 رنا نزار يونس خليل  3

 الثاني 59.7647 زينب غانم سعيد علي  4

 الثاني 58.7364 بهاء شريف عبد رثيع  5

 الثاني 58.5660 سليمانالرزاق  علي ماهر عبد 6

 يالثان 56.3329 عمر زيدان شكر محمود 7

 الثاني 56.2496 هبة سعدون يوسف احمد  8

 الثاني 56.0102 عالء محمد محمود وهب  9

 الثاني 56.0028 زيد جمال غائب رضا 10

 الثاني 55.6805 سمير علي احمد صالح 11

 الثاني 55.5942 فاضلدنيا نوزاد كاظم  12

 الثاني 55.4530  حسنعالء الدين عبد الستار علي 13

 الثاني 54.9965  احمد بشار صديق ياسين 14

 الثاني 54.5953 وصال سليمان طعمة اسماعيل 15

 الثاني 54.3471 سالم عبد اهللا محمد سالم  16

 الثاني 53.6065 نوري خليل نوري فيصل  17

 الثاني 52.5318 خالد مجاهد عمار وكاع  18

 



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                           الشهادة : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج                 1/10/2009 في 16273 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 70.5487 وار حصادق خضير حسن  1

 الثاني 70.1118 هبة سعدون محسن محمود 2

 الثاني 65.9922 خديجة عبدالقهار محمد عبدالجبار 3

 الثاني 63.3425 اصيل احمد امين شريف  4

 الثاني 63.0895 احمد غانم محمد فرج 5

 الثاني 62.5382 عاصم علي خلف موسى  6

 الثاني 62.3152 سعود صالح محمد بكر 7

 الثاني 62.1963  محمد ابراهيمعبد السالم احمد 8

 الثاني 61.3157  سليمان جمعة همحمود عود 9

 الثاني 60.9125 نعمان قاسم الياس خضر  10

 الثاني 60.5677 هبة اسعد علي مجيد  11

 الثاني 60.5619 فق يونس احمدسعد مو 12

 الثاني 60.2241 سافيو فرج ميخائيل شمعون 13

 الثاني 59.6988 علي صالح سلمان حمو 14

 الثاني 59.5066 ريان راكان حمادي علي 15

 الثاني 59.4916 ريتا عزيز طوبيا يونو  16

 الثاني 59.4575 مهند احمد محمود احمد  17

 الثاني 59.3769  رياض احمد عبد اهللا خزام  18

 الثاني 59.2477  عبدالرحمنمازن جمال بشير 19

 الثاني 59.1286 ساهر نجيب ايشوع يونو 20

 الثاني 59.0966 مرعيمنهل ميسر جاسم محمد  21

 الثاني 58.5477 لمى وليد عبد الرحيم جاسم 22

 الثاني 58.4118 زيد نمير سالم نوري  23

 الثاني 58.3276 فيان سليمان ظاهر ابراهيم 24

 الثاني 58.2295 ز خالد عباس محمد معت 25

 الثاني 57.9616 حازم جاسم احمد حمود 26

 الثاني 57.8813 خالد مال اهللا محمد حميد 27

 الثاني 57.4560 بشار سالم عيسى عبدالحي  28



 الثاني 57.3491 حيدر احمد ذياب يونس 29

 الثاني 57.1609 سالم سعيد سليمان حسن 30

 الثاني 57.1385 احمد اياد ناجي رشيد  31

 الثاني 56.9546 شهاب احمد فتحي سلطان  32

 الثاني 56.5287 سليماناياد خلف عيدان  33

 الثاني 56.5208 محمود غياض محمود عباس  34

 الثاني 56.4805 ن اسماعيلينور اكرم حس 35

 الثاني 56.4327 محمد ضرار ياسين يونس اغا 36

 الثاني 56.2422 نوفل خلف محمود مهدي  37

 الثاني 55.9994 اهللا فتحي حسين عادل عبد 38

 الثاني 55.7774 سنان خضر الياس خضر 39

 الثاني 55.7197 محمود سالم ذنون ياسين 40

 الثاني  55.4992 خالد محمود دخيل محمد 41

 الثاني 55.2679 د سلمان واحمد خميس دا 42

 الثاني 55.2243 سعد شاكر احمد خضر  43

 نيالثا 54.3327 مصطفى رياض عيسى ياسين  44

 الثاني 54.0631  محمدعبد الهادي حازم ايوب 45

 الثاني 53.7344  احمد عبداهللا حسين مرعي 46

 الثاني 53.5055 هحمد رشيد يوسف خليف 47

 



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : ة الدراس

  

  :اسم دورة التخرج       1/10/2009 في 16273 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 61.4393  سعيد اسود جاسم اياد 1

 الثاني 60.2163 زيد باسم محمد حسن  2

 الثاني 59.6678 علي طه ياسين عواد  3

 الثاني 59.6485 نور سعد اهللا حامد محمد  4

 الثاني 59.2760  مرعيصبحي سالم محمود 5

 الثاني 57.9360 ايفان مالك يوسف هابيل  6

 نيالثا 56.9264  داودحسن الياس حسن 7

 الثاني 56.1093  نايفزينب اسامة احمد 8

 الثاني 55.7715 محمدقيس علي حميد  9

 الثاني 55.7241 احمد حمد اهللا محمد خليل  10

 الثاني 55.4245 اسماعيلوهبي عادل حسن  11

 الثاني 55.2605 غسان خلف عبيد ياسين  12

 الثاني 54.8633 جرجيس  مضر شكر محمود 13

 الثاني 53.6026 عليامير هاشم حسون  14

 الثاني 53.1844  محمدايمن يحيى سالم 15

 



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

  

  بكالوريوس :                              الشهادة صباحي                                                         : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج             1/10/2009 في 16273 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 62.1029 باهيوسام أبراهيم طوبيا  1

 الثاني 61.8695  عبداهللاهيمهناء حامد أبرا 2

 الثاني 60.7860 مروة حازم يونس أحمد 3

 الثاني 60.6362 مصطفى غازي يونس وهب 4

 الثاني 58.7583 خالد أبراهيم فتحي عبد أهللا 5

 الثاني 58.1662  محمودعدنان أبراهيم سليمان 6

 الثاني 57.4150 سيف عباس فخري عبدأهللا 7

 الثاني 57.3900 أشرف عز الدين محمود داؤد 8

 الثاني 57.2945  محمدعبد القادر زاهد حماد 9

 الثاني 57.0236  خضيرصفوان وليد الياس 10

 الثاني 56.8557  احمدليث جمعة رمضان 11

 الثاني 56.6233 بسام جمال بيون عزو 12

 الثاني 56.4224 زآريا محمد عمر خطاب 13

 الثاني 56.1519 وسام طالب مخلف حمادي 14

 الثاني 56.0174  حبو حسنراآان عويد 15

 الثاني 55.9933 ماجد حميد حسين عليوي 16

 الثاني 55.9895 منال آاظم جابر ناصر 17

 الثاني 55.6941 أسعد دريد خليل رجب 18

 الثاني 55.6407 بهاء حسن رضا آاظم 19

 الثاني 55.5300 فمين سليم صالح احمد 20

 الثاني 55.4967  محمودوضاح طالل شكر 21

 الثاني 55.4650 حموبد الرحمن صهيب وعد ع 22

 الثاني 55.4593  عبد الرحمنمحمود وسن عبد الجبار 23

 الثاني 55.4550 ياسر جاسم محمد أبراهيم 24

 الثاني 54.7657 سعد جودت آاظم حسون 25

 الثاني 54.7057 صالويذاف حشعالن طارش م 26

 الثاني 54.5650  مروان علي محمود مديد 27

 الثاني 54.5290 صفد خضر خلف يونس 28

 الثاني 53.4926 صفوان خليل حيدر محمد 29



 الثاني 53.0788 رباح حسن علي حسين 30

 الثاني 53.0257 حميد بطرس حبيب بطرس 31

 الثاني 52.7310  داودرياض نبهان ثويني 32

 الثاني 50.6914  حسينظافر عالوي محمود 33

 



 
 نظم المعلومات اإلدارية:                  القسم  كلية اإلدارة واالقتصاد :ة                            الكليجامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                    الشهادة : الدراسة 

  

   :    اسم دورة التخرج        1/10/2009  في16273 :    رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني 75.4041 محمد سعد نامق رقيب  1

 الثاني 68.8074 به ناز شاكر كاكل صالح  2

 الثاني 67.4645 منهل زهير صالح احمد 3

 الثاني 67.1278 محمد عماد محمد ازهر  4

 الثاني 64.7497 رشوهديل شمو خلف  5

 الثاني 63.8917 مينا ممتاز اوراها الجين 6

 الثاني 63.7158 احمد نافع حسن محمد  7

 الثاني 62.6532 دوابو بكر رياض حسن دا 8

 الثاني 62.5136 علي ايمن صبحي علي 9

 الثاني 60.0302 مضر قتيبة رؤوف علي 10

 الثاني 59.8037 اسماعيل محمد يوسف محمد 11

 الثاني 59.1733  ملحموحمحم جندي مل 12

 الثاني 58.4624 ولصبناهدة اسطيفان توما  13

 الثاني 58.4346  موسىسيف خالد اسماعيل 14

 الثاني 58.4179  عبد الهادي الياسنصار محمد علي 15

 الثاني 58.3702 حال حميد يونس غربي 16

 الثاني 57.9616 يحيى   عصام عبدهرحم 17

 الثاني 57.4225 مؤمن عبداهللا محمود طه  18

 الثاني 57.3827 وليد مخلف موسى علي  19

 الثاني 56.9779 خضرسنان قاسم قوال  20

 الثاني 56.7084  عبد اهللاخيري حسن رشو 21

 الثاني 56.2586  طهاسامة امجد حمدون 22

 الثاني 56.1523 احمد وليد بدر نجم  23

 
 





 

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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                         الشهادة : الدراسة 

  

   :اسم دورة التخرج       15/12/2009      في 21205 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي 73.3358 خلفرباح حسين علي  1

 الدور التكميلي 55.2957 فهد امجد ابراهيم يوسف 2

 الدور التكميلي 55.1928  سنعزت محمد محمود مح3

 الدور التكميلي 54.7854  احمد عبد لويس سلوم4

 الدور التكميلي 54.6272 رحيممحمود فتحي محمد 5

 الدور التكميلي 53.3148 زهير خلف عثمان عبدي  6

  



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

  

  بكالوريوس: باحي                                                                                        الشهادة ص: الدراسة 

  

   :     اسم دورة التخرج 15/12/2009      في 21205 :      رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  خرج منهالدور الذي ت المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي 54.1359 عبد اهللاوسام شهبان نجم 1

 الدور التكميلي 51.8165 عكلهمعزز جدوع شالل 2

 الدور التكميلي 51.3329  فوزي ذنون يونس ىمه3

 



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                          الشهادة : الدراسة 

  

  :اسم دورة التخرج            15/12/2009   في 21205 :    رقم وتاريخ األمر الجامعي2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  م الطالب الثالثياس ت

  الدور التكميلي 55.9312  سالم سعد يحيى احمد .1

 الدور التكميلي 55.8166  عبد القادرعمر ناطق جالل  .2

 الدور التكميلي 55.5594 هديل خضر طه سعد  .3

 الدور التكميلي 55.3987 مهدي محسن حيدر ولي  .4

 الدور التكميلي 54.6199 غسان اكرم عبد الرحمن  .5

 الدور التكميلي 53.7515 نوال محمود احمد جاسم .6

 الدور التكميلي 53.7507 زيد قاسم حسن احمد  .7

 الدور التكميلي 52.6070 ن ذهباعبدالقادر خلف محمد  .8

 



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                الشهادة : الدراسة 

  

   :اسم دورة التخرج      15/12/2009 في  21205:      رقم وتاريخ األمر الجامعي 2009-2008: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  الثالثيالب اسم الط ت

  الدور التكميلي 56.6255 يونس محمد عبد اهللا خلف .1

 الدور التكميلي 53.2248  هاشم محمد أحمدهطلح .2

 الدور التكميلي 53.1195 نزار حمد حسين علي .3

 الدور التكميلي 51.2988 نشوان سالم الياس بولص .4

 
 
 


