
   



  

     أعمال إدارة:  القسم                        واالقتصاد            اإلدارةكلية :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  الوريوسبك:  الشهادة                                                                                           مسائي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج                ١/٧/٢٠٠٨في ٩٧٤٥: الجامعي األمر  رقم وتأريخ      ٢٠٠٧/٢٠٠٨:     سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٩٢,٦٤٦٨ ابرهيم محمد جاسم محمد   .١

 االول ٩٢,٢٢٠٧ احمد محمد ابرهيم حسن   .٢

 االول ٨٨,٩٣٩٤ نادية متعب حسن علي   .٣

 االول ٨٨,٢٠٩٢ اسراء ابرهيم محمود علي   .٤

 االول ٨٨,٠٥٧٥ بيمان جاسم فتاح اسماعيل   .٥

 االول ٨٧,٧٩٩٩ نضال علي سليمان رشيد   .٦

 االول ٨٦,١٢٧٤ عمر عدنان كامل عبداهللا   .٧

 االول ٨٦,٠٧٢٥ تيسير احمد يونس طه   .٨

 االول ٨٥,٦١٨٧ كيل الحديديعبداهللا فتحي ع   .٩

 االول ٨٤,٨٩٤١ ناظم فاضل حسين خلف   .١٠

 االول ٨٤,٧٣٢٩ محمد حسن قدو جمعان   .١١

 االول ٨٣,٢٠٧٢ عبد الجواد ياسين سعيد النعمة   .١٢

 االول ٨٢,٩٤١١ حارث حسين علي حسين   .١٣

 االول ٨٢,٨٦٤٠ إبراهيمعبد الستار محمد عبداهللا    .١٤

 ولاال ٨٢,٦٧١٨ يوسف احمد عادي حمزة   .١٥

 االول ٨٢,٣٨٦٦ ياسين صالح حسن صالح   .١٦

 االول ٨١,٢٣٢٨ فلح حسن محمد حماوي   .١٧

 االول ٨٠,٩٩٦٧ ايمن محمد حامد محمد   .١٨

 االول ٨٠,٩٤٠٣ تغريد ناظم محمد يونس   .١٩

 االول ٨٠,٨٨٤٣ سعد توفيق جاراهللا منير   .٢٠

 االول ٨٠,٥٠٣٠  عوديش هرمزأكرمبهاء    .٢١

 االول ٨٠,٢١٢٦ اشرف عبد الخالق مهيدي صالح   .٢٢

 االول ٧٩,٠٧٢٤ زياد احمد محمد علي   .٢٣

 االول ٧٨,٩٦٢٠ منى غانم صبري حيدر   .٢٤

 االول ٧٨,٨٠٥٦ احمد محمد خلف عبداهللا   .٢٥

 االول ٧٨,٣٢٨٩ احمد نهير عيدان    .٢٦

 االول ٧٧,٣٥٧٢ حسام سعيد مجيد علي   .٢٧

 االول ٧٧,١٢٢٨ جليلة كوركيس يوحنا   .٢٨



 لاالو ٧٦,١٧٩٩ سعد رافع جزاع حمادي   .٢٩

 االول ٧٤,٤٨٠٩ منى محمود محمد خليل   .٣٠

 االول ٧٤,٣٢٧٥ غازي عبدالجليل اسماعيل   .٣١

 االول ٧٣,٥٢٥٢ عمرة عامر عبد حسون   .٣٢

 االول ٧٣,١٩١٦ علي عادل محمد عسكر   .٣٣

 االول ٧٣,١٣٧٤ محمد سيف الدين نجم عبداهللا   .٣٤

 االول ٧٢,٣٦٦٨ جيان محمد سليم شهاب   .٣٥

 االول ٧٢,١٧٢٩ خليل ابرهيم اسماعيل احمد   .٣٦

 االول ٧٢,٠٤٩٤ ليث برجس عاصي السعدي   .٣٧

 االول ٧١,٩٣٣٤ عبد الجبار حديد علوش حمد   .٣٨

 االول ٧١,٦٨٨٧ حسان خزعل امين حسين   .٣٩

 االول ٧١,٠٧٥٧ علي عبداهللا احمد حميد   .٤٠

 االول ٧٠,٩٩٨٤ انتصار صديق  توفيق عبداهللا   .٤١

 االول ٧٠,٥٠٥٣ أيمن شعيب كرموش ابراهيم   .٤٢
 االول ٧٠,٢٦١١  الجبار مجيد صالحطارق عبد   .٤٣
 االول ٧٠,٠٢٠٤ احمد صالح طه محمد   .٤٤
 االول ٦٩,٨٣٥٩ زيد صالح سالم قاسم   .٤٥
 االول ٦٩,٦٤٢٤ غازي عبد الجبار حامد موسى   .٤٦
 االول ٦٩,٦٣٩٢ انمار سعدون محمد عباوي   .٤٧
 االول ٦٩,٥٦١١ فالح حسن احمد دخيل   .٤٨
 االول ٦٩,٢١٨٧ لمياء محمد طاهر ويس   .٤٩
 االول ٦٨,٨٢٥٩ هند فهد محمود حسينم   .٥٠
 االول ٦٨,٠٨٨٠ انوار حازم عبداهللا خورشيد   .٥١
 االول ٦٧,٩٣١٣ افين سعيد احمد خالد   .٥٢
 االول ٦٧,٨٧٦٤ عهود صبيح عثمان اليعقوبي   .٥٣
 االول ٦٧,٧٢٩٢ سيف عادل حسين حسن   .٥٤
 االول ٦٧,١٢٩٥ سيف محمد ضياء يونس سليمان   .٥٥
 االول ٦٦,٩٢٠٤ خالد علي احمد علي   .٥٦
 االول ٦٦,٦٠٨٦ عمار خلف مطر فراج   .٥٧
 االول ٦٦,٣٠٢٠ خالد علي عباس الحديدي   .٥٨
 االول ٦٦,٢٢٩٧ وهب احمد فتحي سلطان   .٥٩
 االول ٦٥,٣٧٩٠ محمد يونس خضر    .٦٠
 االول ٦٥,٠٣٧٨ محمد نوزت ابراهيم جرجيس   .٦١



 االول ٦٥,٠٠٢٩ هبة عامر محمود مصطفى   .٦٢
 االول ٦٤,٥٣٧٠ حامد عبد المجيد محمد الحامد   .٦٣
 االول ٦٤,٤٠٩٤ علي محمد محمود علي الطحان   .٦٤
 االول ٦٤,٢٣٤٠ حمد اهللا صالح داؤد مسلط   .٦٥
 االول ٦٣,٨٨١٩ خالد محمد جمعة سعد   .٦٦
 االول ٦٣,٥٣٧٠ فائز حازم خليل محمد   .٦٧
 االول ٦٣,٢٢٧٩ صالح الدين احمد مصطفى   .٦٨
 االول ٦٢,٥٤٩٥ عمار ابراهيم اسماعيل احمد   .٦٩
 االول ٦١,٦١٥٥ يى داؤدحسن باسل يح   .٧٠
 االول ٦١,٥٨٨٨ محمد خالد يونس محمد   .٧١
 االول ٦١,٥١٠٩ إسماعيلغزوان محمد محمود    .٧٢
 االول ٦٠,٥١٤٥ احمد عون الدين محمد شيت   .٧٣
 االول ٥٩,٦٩٣٧ إبراهيممروة حازم خليل    .٧٤
 االول ٥٩,٤١٣٦ معتز حازم محمد علي حسين   .٧٥
 االول ٥٦,٧٨٠٣ احمد علي حسين محمد   .٧٦

 
 
 



 
  

        المحاسبة: القسم                       كلية اإلدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  يوسبكالور:    الشهادة                                                                                        مسائي: لدراسة ا 
  

  :      اسم دورة التخرج        ١/٧/٢٠٠٨ في ٩٧٤٥:               رقم وتأريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٩٣,٧٠٦٩ طارق حسن جربوع حسين    .١

 االول ٩٠,٧٦٥٠ راهيم محمد عزت عبد القادر اب   .٢

 االول ٩٠,٠٣٢٦ هناء سعداهللا عبداهللا احمد    .٣

 االول ٨٩,٩٩٩٨ بيداء محمد طيب ظاهر محمود   .٤

 االول ٨٧,٨٣١١ يونس عبدالكريم احمد عمر جمعة   .٥

 االول ٨٦,٧٧١٣ مهند محمد خضر شويخ   .٦

 االول ٨٥,١٠١٥ ندى ابراهيم اسماعيل محمد    .٧

 االول ٨٥,٠٩٦٧ فائزة كوركيس اوشانة كوركيس   .٨

 االول ٨٣,١٠١٥ اسراء بشير عبداهللا سلطان    .٩

 االول ٨٣,٠٧٣١ محمد عفر محمد عبداهللا    .١٠

 االول ٨٢,٥٤٥٤ بشار غني احمد الجريسي    .١١

 االول ٨٢,٠٥١٠ خالد طارق حسين علوان    .١٢

 االول ٨٠,٤٤٤٢ خالدة محمد نوري يونس    .١٣

 االول ٨٠,٢٨٣٤ عزام غسان علي ذنون    .١٤

 االول ٧٩,٩٦٢٧ ل ابراهيم علي ليث خلي   .١٥

 االول ٧٨,٢٠٢٤ جبران ابراهيم محمد عبداهللا    .١٦

 االول ٧٨,١٩١٩ احمد هاشم صبري جواد    .١٧

 االول ٧٨,٠٧٠٣ عمر باسل يونس فتحي    .١٨

 االول ٧٧,٦٨٢٧ شامل صالح شيت عثمان    .١٩

 االول ٧٦,٧٩١٠ خالد طاهر ذنون سعدو    .٢٠

 االول ٧٦,٧٨٨٩ رائد اسماعيل علي عبداهللا    .٢١

 االول ٧٥,٦١٨٧ جاسم محمد محمود عبو   .٢٢

 االول ٧٥,٢٢٧٤ هدى عباس رمضان صالح    .٢٣

 االول ٧٥,١٢٨١ ضحى نزار نوري ياسين    .٢٤

 االول ٧٤,٥١٥٤ علي ضياء كريم محسن السعدون    .٢٥

 االول ٧٤,٢١٩٥ سحر هاشم صالح محمود العبيدي   .٢٦

 االول ٧٣,٧٧٣٧ محمد طه علي سلطان    .٢٧



 االول ٧٣,٣٩٦٠ يل جرجيس خزعل مهدي اسماع   .٢٨

 االول ٧١,٥١٦٥ عمار وليد ابراهيم عزيز شماني    .٢٩

 االول ٧١,٢٩٣٠ عمر احمد صالح عبداهللا    .٣٠

 االول ٧١,٢٢٨٧ القعقاع عبدالمحسن علي شعيب    .٣١

 االول ٧١,١٧٢١ محمد حميد احمد سعيد الحلو    .٣٢

 االول ٧٠,٤٢٦٤ سعد خالد عبداهللا حسين    .٣٣

 االول ٧٠,٤١٠٨  عمار زهير محمد قاسم   .٣٤

 االول ٧٠,١٧٢٥ حسين علي غثوان خضير    .٣٥

 االول ٦٩,٧٦٣٤ رياض محمد يونس قاسم    .٣٦

 االول ٦٩,٦٤٩٦ علي راغب محمود عبداهللا    .٣٧

 االول ٦٩,٦٤١١ داليا مبشر توفيق قاسم    .٣٨

 االول ٦٨,٥٤٨٨ اركان كمال محمود حموشي    .٣٩

 االول ٦٨,٤٤٧٩ زيد ناظم صديق حسن    .٤٠

 االول ٦٧,٤١٨٨  طرخ عبداهللا احمد صويلح   .٤١

 االول ٦٦,٩٩٠٨ عبداهللا عبد الرحمن عبداهللا     .٤٢
 االول ٦٦,٤٨٠٦ عدي عبدالرحيم يونس مصطفى الحجاجي    .٤٣
 االول ٦٥,٨٧٥٥ فخرية علي سليمان رشيد    .٤٤
 االول ٦٥,٧٥٥٦ أزهار اكرم توفيق محمد العشو   .٤٥
 االول ٦٤,٦٧٥١ ليث عدنان نجم عبداهللا    .٤٦
 االول ٦٤,٦٥٣٢  حسون علي هدى عبداهللا   .٤٧
 االول ٦٤,٥٢٨٦ سهيل نجم عبداهللا حويش   .٤٨
 االول ٦٤,٥٠٤٢ صبا نزار حسين علي    .٤٩
 االول ٦٤,٠١٨٠ أسامة سلطان إسماعيل ابراهيم    .٥٠
 االول ٦٣,٥٧٧٢ احمد احسان ابراهيم عبداهللا    .٥١
 االول ٦٣,٤٨١٤ احمد محسن علي ذنون    .٥٢
 االول ٦٣,٢٦٣٤ علي احمد اسماعيل محمد    .٥٣
 االول ٦٣,٠٨٢٢ عمر نزار عبدالرزاق احمد    .٥٤
 االول ٦٣,٠١٦٤ بشار محمد حسون عبدالرحمن    .٥٥
 االول ٦٢,٧٧٩٩ رغد سمير ابراهيم عبداهللا    .٥٦
 االول ٦٢,٤٥٤١ عمر عبداللطيف فتحي عبدالقادر    .٥٧
 االول ٦٢,٣٦٤٣ عمر هاشم كسار خضير الحياني    .٥٨
 االول ٦١,٥٨١٣ وسام محمد غزال مجيد الحيالي   .٥٩
 االول ٦١,٤٠٣٣ قتيبة هاشم فتحي السرحان    .٦٠



 االول ٦١,١٦٤٥ سهيل عزيز حسين علي    .٦١
 االول  ٦٠,١٨٦٩  فنار صبحي رشيد حسين    .٦٢
 االول ٦٠,١٥٦٢ قاسم عامر محمد آغا   .٦٣
 االول ٥٩,٧٦٩٦ عبدالكريم سالم محمد صالح    .٦٤
 االول ٥٩,٧٢٨٥ عبداهللا سالم محمود محمد    .٦٥
 األول ٥٩,٤٨٧٠ اهيم جاسم محمد الشيخ اسراء ابر   .٦٦
 األول ٥٩,٤٥٦٣ جاسم محمد جاسم محمد    .٦٧
 األول ٥٩,١٧٧٢ قصي مجيد حسين احمد    .٦٨
 االول ٥٨,٧٤٨٤ شاكر محمود سعيد هيجيل    .٦٩
 االول ٥٨,٥٤٧٠ احمد ميسر احمد حسن    .٧٠
 االول ٥٨,٠٨٩٩ ربيع نصرت فاضل    .٧١
 االول ٥٨,٠٥٥٨ محمد جمال خليل قاسم    .٧٢
 االول ٥٧,٩٨٦١ ريان مظفر حنا توما    .٧٣
 االول ٥٧,٩٤٤٦ احمد محمد جايد علي    .٧٤
 االول ٥٧,٨١٩٦ احمد عبد النبي موسى عبيد    .٧٥
 االول ٥٧,٦٨٥٢ سهى عزيز محمد علي    .٧٦
 االول ٥٧,٤٨٩٦ ايسر حسام الدين داؤد مصطفى    .٧٧
 االول ٥٧,١٩٩٨ وعد مزهر سليمان ذهبان    .٧٨
 االول ٥٧,١١٩٩ محمد ظاهر غربي بكر    .٧٩
 االول ٥٦,٨١٧٨ رافت يحي قاسم حسين    .٨٠
 االول ٥٥,٩٥٩٣ تحسين جاسم محمد ياسين    .٨١
 االول ٥٥,٥٨٠٧ مزهر عشم عبداهللا حسين    .٨٢
 االول ٥٣,٣٧٨٨ يونس سالم صابر حسين    .٨٣

  



  
  

  

  مالية ومصرفية علوم:    القسم           كلية اإلدارة واالقتصاد            :     الكلية   جامعة الموصل            :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                                       مسائي: لدراسة ا
  

    :ة التخرج  اسم دور                  ٢٠٠٨ /١/٧ في ٩٧٤٥:  الجامعي  رقم وتأريخ األمر    ٢٠٠٧/٢٠٠٨: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٧٠,٠١٥٠ شيماء عبد الغني احمد يوسف        .١

 األول ٥٧,٧٨١٧ مصعب هاشم سالم حسين           .٢

 األول ٥٥,٤٣٤٠ دريد سالم عائد رمضان   .٣

 
 
 

    
  





   
  

  ادارة اعمال:                   القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :               الكلية جامعة الموصل  :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                                            مسائي: لدراسة ا
  

  :     اسم دورة التخرج             ١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي        ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩,٧٨٦٤ عادل جليل جرجيس محمد   .١

 الثاني ٦٨,٧٦٠٢ احمد حكمت محمود محمد   .٢

 الثاني ٦٦,٠٠٣٣ رابح محمد بشيرنشوان    .٣

 الثاني ٦٤,٧٣٢٩ اثير اديب حميد يونس   .٤

 الثاني ٦٤,٠٩٧٩ ميعاد اسعيد وهاب خلف   .٥

 الثاني ٦٣,٨٦٧٠ علي سعدون محمد   .٦

 الثاني ٦٢,٤١٢٥ مزاحم خضر محمد الخليل   .٧

 الثاني ٦١,٨٩٢٢ رعد عبد الحكيم ابراهيم محمد   .٨

 لثانيا ٦١,٨٤٥٨ شعالن رعد محمد  إسماعيل   .٩

 الثاني ٦١,٧٥٥٩ احمد عبد الجواد عبد القادر    .١٠

 الثاني ٦٠,٧٤٠٦ احمد محمد احمد علي   .١١

 الثاني ٦٠,٦٢٥٥ طالل عمر خلف   .١٢

 الثاني ٦٠,٤٨٨٢ عادل ابراهيم محمد مرعي   .١٣

 الثاني ٦٠,٣٩٤١ صالح خضير عصفور داغر   .١٤

 الثاني ٦٠,٠١٠٢ احسان اصلبي خلف   .١٥

 الثاني ٥٩,٦٩١١ محمد عبداهللا صالح حسين   .١٦

 الثاني ٥٩,٥٥١٢ غسان حازم منصور عبداهللا   .١٧

 الثاني ٥٩,٤١٩٨ صدام حسين جاسم محمد   .١٨

 الثاني ٥٩,١٨٨٨ حكم حمد فرج حسين   .١٩

 الثاني ٥٩,١٢٨٣ رياض صالح حميد حبيب   .٢٠

 الثاني       .٢١

   الثاني ٥٨,٩٨٢٢ عقيل ادريس محمد يونس   .٢٢

 الثاني ٥٨,٨٢١٤ مروة فتحي عواد علي   .٢٣

 الثاني ٥٨,٣٣١٦  وليد احمد محمد عليضياء   .٢٤

 الثاني ٥٨,٢٨٥٣ محمد رشيد عبداهللا امين   .٢٥

 الثاني ٥٨,٢٠٥٠ عدنان حازم رجب يونس   .٢٦

 الثاني ٥٧,٩٩٣٤ امير حمدون محمد مصطفى   .٢٧



 الثاني ٥٧,٨٥٢٣ عدنان خليل خلف محمد   .٢٨

 الثاني ٥٧,٥٢٩٦ مروة خلف محمد الجبوري    .٢٩

 الثاني ٥٧,٤٥٣٧ فهد رائد نافع عبداهللا   .٣٠

 الثاني ٥٧,٣٥٢١ عبداهللا عماد كامل حميد   .٣١

 الثاني ٥٧,٣٠٦٢ ذكرى محمد نوري حسين   .٣٢

 الثاني ٥٧,٢٠٩٧ عبداهللا غانم محمد حسين   .٣٣

 الثاني ٥٧,٠٥٨٥ عبداهللا ضياء عبداهللا حسين   .٣٤

 الثاني ٥٦,٨١٧٩ لينا سعيد عبداهللا الحاج سعيد   .٣٥

 يالثان ٥٦,٥٨٠٧ مناور مزهر قيصون الشمري   .٣٦

 الثاني ٥٦,٤٩٠١ يونس ذنون يونس كاطع    .٣٧

 الثاني ٥٦,٤٤٩٥ رميث قيس محمد صبري   .٣٨

 الثاني  ٥٦,١٠١٢ محمد عادل عبد القادر حسن    .٣٩

٤٠.    
 ٥٦,٠١٥٠ حمودي احمد تركي عبداهللا   

 الثاني

 الثاني ٥٥,٨٣٦٠ احمد نصير عبدالفتاح شيت   .٤١

 الثاني  ٥٥,٤٢٥٨ ريان رياض مهدي صالح    .٤٢

 الثاني ٥٤,٧٠٥٢ ي حسن احمدمهند عل   .٤٣

 الثاني ٥٤,٥٤٦٩ يحيى رعد يحيى محمد   .٤٤
 الثاني ٥٤,٤١٢٧ عبدالكريم عبداآلله عبد الكريم خلف   .٤٥
 الثاني ٥٤,٤٠٤٠ احمد محمد صديق صالح   .٤٦
 الثاني ٥٤,٣٦١٦ عدنان صبحي اسماعيل ابراهيم    .٤٧
 الثاني ٥٣,٧٩١٣ عطية محمد عباش محمد   .٤٨
 الثاني ٥٣,٢١٥٢ عمر هذال غانم حمدون   .٤٩
 الثاني ٥٣,١٠٧٣ محمد ذياب ضبع محمود   .٥٠
 الثاني ٥٢,٠٥٢١ مشل خميس فنر الفيصل   .٥١
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  :اسم دورة التخرج                 ١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي       ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  الثاني ٨٨,٨٠٤٠ ايناس الياس خضر ايوب   .١

 الثاني ٦٥,٠٥٩١ محمد حسن زيبار عباس   .٢

 الثاني ٦٤,٩٦٦٤ غيداء حسن علي محمد   .٣

 الثاني ٦١,٥٥٤٤ علي عبداللطيف محمد اسماعيل   .٤

 الثاني ٦٠,٤٥٦٢ ليث محمد عبدالهادي سليم   .٥

 الثاني ٦٠,٠٦٩٣ محمود محمد خضر شرجي   .٦

 الثاني ٦٠,٠٦٨١ اسراء عبدالجبار كريم ابوقاسم   .٧

 الثاني ٥٩,٣٧٨٢ سميرة انيس محمود محمد   .٨

 الثاني ٥٨,٥٩٥٧ نشوى احمد زيدان جاسم   .٩

 الثاني ٥٨,٢٥٣٢ هاله غانم سليمان احمد   .١٠

 الثاني ٥٧,٦٣٢٧ محمد محمود حمود بكر   .١١

 الثاني ٥٧,٣٧٠٨ عبدالباسط جمعة علي محمد   .١٢

 الثاني ٥٧,٢٧٧٩ ة علي شريفهدى حمز   .١٣

 الثاني  ٥٧,٠٦٩٣ صبا ميسر حمادي احمد العبد اهللا    .١٤

 الثاني ٥٧,٠٤٧٦ محمود ثامر محمود احمد   .١٥

 الثاني ٥٦,٦٤٣٠ شاكر محمود محمد محمود   .١٦

 الثاني ٥٦,٥٦٠٩ عمر محمد احمد قاسم   .١٧

 الثاني ٥٦,٥٣٨٧ سعد احمد خلف عبدالكريم   .١٨

 الثاني ٥٦,٠٧٤٧ معماريمحمد نزار ابراهيم عبو ال   .١٩

 الثاني ٥٥,٥٨٠٧ نجم سالم نجم عبداهللا   .٢٠

 الثاني ٥٥,٤٤١٣ فارس ثائر محمد فاضل   .٢١

 الثاني ٥٥,٣٨٧٨ مثنى محمد صالح داؤود   .٢٢

 الثاني ٥٥,٠٦٦٦ اثيل فرحان محمد حميد   .٢٣

 الثاني ٥٤,٩١٤٤ سليمان صالح عبداهللا محمد   .٢٤

 انيالث ٥٤,٦٥٩٩ ابو بكر عبدالستار حميد محمد   .٢٥

 الثاني ٥٤,٦٠٣٤ علي حازم محمد حساني آل ملكو   .٢٦

 الثاني ٥٤,٤٢٧٢ محمود سهيل محمد علي اسماعيل   .٢٧



 الثاني ٥٤,٤٠٨٠ محمد سعدي حسين محمد   .٢٨

 الثاني ٥٤,٤٦٤٦ معتصم غازي عبدالرحمن عبداهللا   .٢٩

 الثاني ٥٤,٣٦٣٧ مصطفى رعد عبداهللا توفيق   .٣٠

 الثاني ٥٤,٣٤٣٢ احمد محمد سعيد حمادي عبدالجبار   .٣١

 الثاني ٥٤,٢٨٧١ ساالر داؤد محمد علي   .٣٢

 الثاني ٥٤,٠٩٥٢ بشار جمعة محمود كريدي   .٣٣

 الثاني ٥٣,٨١٩٥ دينا جاسم محمد حسن   .٣٤

 الثاني ٥٣,٤٤٠٨ عبدالرحمن حسين محمد طاهر   .٣٥

 الثاني ٥٣,٣٤١٢ طاهر يحيى خلف حسين   .٣٦

 الثاني ٥٣,١٤٨٠ ابراهيم صويلح طرخ عبداهللا   .٣٧

 الثاني ٥٣,١٣٨٧ مد عبداهللارغد خالد اح   .٣٨

 الثاني ٥٣,١٢٢٩ احمد يونس جاسم مرجان   .٣٩

 الثاني ٥٢,٩٦١٧ نوار نوفل حامد يحيى   .٤٠

 الثاني ٥٢,٩١٤٥ مضر فاروق كمال الدين محمد   .٤١

 الثاني ٥٢,٨٦٩٠ حسين موفق عبدالهادي شاهين   .٤٢

 الثاني ٥٢,٨٤٤٧ راكان ابراهيم احمد رجب   .٤٣
 الثاني ٥١,٧٦٤١ محمد بشار فيصل حبو   .٤٤
 الثاني ٥١,٦٨٢٢ حمدان حسين عبداهللا حسين   .٤٥
 الثاني ٥١,٤٩٧١ مهند مولود خضر   .٤٦
 الثاني ٥١,٠٨٥٨ زياد طارق علي آغا   .٤٧
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  : اسم دورة التخرج                ١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢:     رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٦,٢٥٤٣  عمر عبداهللا فائق عبد الحافظ   .١

  الثاني ٥٦,٢٠٦٩ ذنون يونس ذنون محمد   .٢

 الثاني ٥٥,٥٢١٩ خيري نايف ابراهيم غانم   .٣

 الثاني ٥٤,٩٣١٠ منير محمد مطر عيسى   .٤

 الثاني ٥٤,٤٨٦٩ عالء ذنون ايوب يوسف   .٥

 الثاني ٥٢,٩٩٧٦ صطفى محمدغانم رياض م   .٦

 الثاني ٥٢,٤١٧١ ايمن عدنان محمد سعيد محمد   .٧

 الثاني ٥١,٧٣٧٤ عدنان حسين عويد عبد اهللا   .٨

 الثاني ٥١,٦٣٩٠ مازن عبد العزيز محمود الطائي   .٩

 
 


