
  



  

        إدارة أعمال:   القسم الدارة واالقتصاد      كلية ا:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                  صباحي                              : لدراسة ا
  

  : اسم دورة التخرج ٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠:  لجامعي قم وتأريخ االمر ا ر ٢٠٠٣/٢٠٠٤: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول ٨٦٫٧٥١ بصير خلف خزعل لطيف الجبوري ١

 االول ٨٥٫٥٩٤ دعاء مؤيد فتحي يحيى العبيدي ٢

 االول ٨٤٫٦٨٣ رنامحمود شاكر العبيدي ٣

 ولاال ٨٣٫٧٥٨ اضواء كمال حسين الجراح ٤

 االول ٨٢٫٣٦٩ حال فازع داغرامين مال توحي ٥

 االول ٨١٫٨٩٩ لقاء مؤيد مرعي حسن الخيرو ٦

 االول ٨٠٫٩٩٣ انوار هادي طه احمد ٧

 االول ٧٩٫٨٨٧ اياد صالح محمد الحديدي ٨

 االول ٧٩٫٧٣٢ زينة نزار نوري الخليفة ٩

 االول ٧٩٫٠٤٧ عبدالعزيزاحمد جدعان شمو الدناو ١٠

 االول ٧٨٫٠٠٩ نة منير كفو داؤدزي ١١

 االول ٧٧٫٢١١ تحسين علي سليمان البياتي ١٢

 االول ٧٥٫٥٨٨ حكيم حمود عبداهللا الجبوري ١٣

 االول ٧٥٫٠٨٥ قاسم صالح محمود محمد المعماري  ١٤

 االول ٧٢٫٨٦٥ محمود ذنون يونس احمد السالمي ١٥

 االول ٧٢٫٢٦٨ عابد عبداهللا خلف عباس الخدو ١٦

 االول ٧٢٫١٩١ عزيز فرج زعالن الجبوري ١٧

 االول ٧١٫٧٠٤ نعم عبدالعزيز طه امين االمين ١٨

 االول ٧١٫١٤١ محمد ذنون يونس احمد الحمو ١٩

 االول ٧٠٫٨٢٥ احمد محمد عبداهللا جمعة ٢٠

 االول ٧٠٫٦٢١ عمار حازم حمودي علي الطائي ٢١

 ولاال ٧٠٫٢٠١ عبدالرحمن محمد علي محمد الزبيدي ٢٢

 االول ٧٠٫١٧٠ عدي عارف فتحي محمد اليوسف ٢٣

 االول ٧٠٫٠٤٧ رنا حكمت خضوري الباهر حلوية ٢٤

 االول ٦٩٫٩٠١ ثائر عبدالعزيز عبدالغفور يحيى  ٢٥

 االول ٦٩٫٢٧٥ ندى غانم ابراهيم احمد الجبوري  ٢٦

 االول ٦٩٫٢٤٥ احمد غازي احمد العكيدي  ٢٧

 االول ٦٩٫٢٤٣ لبياتيمروان محمد نجيب جرجيس ا ٢٨



 االول ٦٩٫٢٢٨ ليلى منصور مزهر مريهج ٢٩

 االول ٦٨٫٥٢٥ باسم محمد سليمان جعفرالدليمي  ٣٠

 االول ٦٨٫٠٧٢ حيدر حازم فتح اهللا سلطان المحو ٣١

 االول ٦٧٫٦٧٩ صالح احمد عواد سالم الجبوري ٣٢

 االول ٦٧٫٢٩٥ سعد باقر موسى حسين البيجواني ٣٣

 االول ٦٧٫٠٨٨ اس حسين علي البيجوانياياد عب ٣٤

 االول ٦٦٫٣٤٦ زينة صبري عبد ياسين ٣٥

 االول ٦٥٫١٢٤ انهار متي شكر عبودي التكريتي ٣٦

 االول ٦٥٫٠٤٣ معاذ صالح الدين عبد العزيز طه ٣٧

 االول ٦٤٫٨٠٢ عبد اهللا باقي تقي البياتي ٣٨

 االول ٦٤٫٧٤٩ باسم خليل سعدون حسين الكانون ٣٩

 االول ٦٤٫٦٥٣ نجاح رشيد رحمن الطائي ٤٠

 االول ٦٤٫٤٩٤ سليمان عبد اهللا سليمان البشكافي ٤١

 االول ٦٤٫٣٠٢ احمد عبد صالح روضان ٤٢

 االول ٦٤٫١٨٣ هيثم محمد عطا اهللا عواد جبر ٤٣

 االول ٦٤٫٠٦٧ حارث اكرم عثمان خطاب الرواس ٤٤

 االول ٦٣٫٨٧٢ سعد عبدالكريم ياسين رمضان الجبوري ٤٥

 االول ٦٣٫٨٥٢ احمد جمعة علي جاسم محمد الحمداني ٤٦

 االول ٦٣٫٧٢٧ محمد حسن عطية حميد الجبوري ٤٧

 االول ٦٣٫٦٦١ قاسم نجم جهاد احمد العبادي ٤٨

 االول ٦٣٫٤٤٤ ياسر اسماعيل خضر اسماعيل الطائي ٤٩

 االول ٦٣٫٤٠٥ رنا خيري نوري الياس ال خضر ٥٠

 االول ٦٣٫٣٨٤ محمد الطائيعمر حسين علي  ٥١

 االول ٦٢٫٩٩٠ ماهر حسن اسماعيل حسن الجبوري ٥٢

 االول ٦٢٫٩١١ ثائر احمد عيدان العبيدي ٥٣

 االول ٦٢٫١٣٥ حال هيثم عبدالجبار عبدالوهاب ٥٤

 االول ٦٢٫٠٧٨ عرفات عايض عبداهللا عمران ٥٥

 االول ٦١٫٧٩٨ محمد سلمان جمعة صحن الجبوري ٥٦

 االول ٦١٫٢٩٩ ان احمد حسين النجوانعمر مرو ٥٧

 االول ٦١٫١٤٦ حر محمد يونس درسن ال درسن  ٥٨

 االول ٦١٫١٣٠ مصطفى اكرم طه محمد النعيمي ٥٩

 االول ٦٠٫٥٥٦ محمد عبد محمود عبداهللا  ٦٠

 االول ٦٠٫٥٢٤ ضياء خليل عطية حميد الجبوري ٦١



 االول ٦٠٫٥١٦ يونس عمر داؤد الحمداني ٦٢

 االول ٦٠٫٤١٧  فيصل بشير هادي العكيدييونس ٦٣

 االول ٦٠٫١٨٦ عمار محي الدين حسن احمد سمور ٦٤

 االول ٦٠٫١٢٠ غازي منيف ميزر فارس  ٦٥

 االول ٥٩٫٩٦٩ عبدالستار محمود صالح محمود ٦٦

 االول ٥٩٫٩٥٨ رند حكمت بشير داؤد قوزي ٦٧

 االول ٥٩٫٩٣١ عالء احمد عطية فرج الجبوري ٦٨

 االول ٥٩٫٨٢١ نا اسبانيا ياقو هيدودي ٦٩

 االول ٥٩٫٦٦٥ هبة طالل احمد ثابت العبيدي ٧٠

 االول ٥٩٫٤٨٠ وسام حسين عبدي الرشاني ٧١

 االول ٥٩٫٤٦٩ افراح جاسم صبري عيسى ٧٢

 االول ٥٩٫٣٣١ صالح عطوان خلف كهر ٧٣

 االول ٥٨٫٨٨١ بشار حسن محمد حسين الجبوري  ٧٤

 االول ٥٨٫٧٧٨  عبداهللا العربيعدنان جاسم عواد ٧٥

 االول ٥٨٫٥٦٢ محمد طالل علي عبداهللا المشهداني ٧٦

 االول ٥٨٫٣٨٣ مؤيد بنيان عبداهللا الجبوري ٧٧

 االول ٥٨٫٣٧٧ بالل سعيد طه محمد النعيمي  ٧٨

 االول ٥٨٫٢٢٢ ليث عواد خلف محمد الجبوري  ٧٩

 االول ٥٨٫١٤٢ محمود ماهر محمود حسن العثمان  ٨٠

 االول ٥٧٫٤٣٩ هاني علي حسين موسى الجبوري  ٨١

 االول ٥٧٫٤٢٤ اميرة اسعد سعيد احمد عمر الحمداني ٨٢

 االول ٥٧٫٢٤٦ محمود محمد قاسم علي النعيمي  ٨٣

 االول ٥٧٫١٨٧ محمد ابراهيم خليل عاشور ال خلف ٨٤

 االول ٥٦٫٥٢٣ محمد خليل خالد عفان العماري ٨٥

 االول ٥٦٫٢١٩ طان الجبوريامير احمد علي سل ٨٦

 االول ٥٦٫١٠٦ صبري سمير نايف صبري الحسو ٨٧

 االول ٥٥٫٧٨٥ موليد محمد ابراهيم عثمان ٨٨

 االول ٥٥٫٥٥٠ صفاء غانم حامد علي ٨٩

 االول ٥٥٫٥٤١ سعد خلف محمد حسين المعماري ٩٠

 االول ٥٥٫١١٠ محمد مصطفى ابراهيم ٩١

 االول ٥٤٫٥١٨ جمعة مخلف حمود الدليمي ٩٢

 االول ٥٤٫٠٥٧ محمد كريم خليل علي الموالي ٩٣



  
  

     المحاسبة : القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: ادة  الشه  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

   :اسم دورة التخرج  ٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠: ر الجامعي وتأريخ االمرقم    ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول ٩٢٫٠٤٠ معاد خلف ابراهيم غربي  .١

 االول ٨٩٫٨٩١ نادية مؤيد مرعي حسن الخيرو  .٢

 االول ٨٤٫٦٩٥ حديثيعناء عبدالرحمن يحيى ال  .٣

 االول ٨٣٫٨٤٧ وعد حسين شالش حمد الجبوري  .٤

 االول ٨٣٫٨٠١ زينة فتحي محمد يونس الطائي  .٥

 االول ٨٢٫٨٤٨ شيماء مهدي فارس البرواري  .٦

 االول ٨١٫٣١٩ االء حميد صالح كراف الحديدي  .٧

 االول ٨٠٫٢٥١ منال ناجي صالح عبداهللا السبعاوي  .٨

 االول ٧٨٫٦٢٦ انفال صابر شريف الرعاش  .٩

 االول ٧٦٫٧٣٦ رؤى محمد زين الدين بدري  .١٠

 االول ٧٦٫٠١٤ سالم خليل خالد العنزي  .١١

 االول ٧٥٫٤٩٢ وعداهللا محمد شهاب الشكرة  .١٢

 االول ٧٥٫٠٦٨ نبأ عصام شكر مال حمو  .١٣

 االول ٧٤٫٦٦١ عارف الماس غائب العلو  .١٤

 االول ٧٣٫٨٨٥ محمد حامد محمد عبدالموجود السبعاوي  .١٥

 االول ٧٣٫٤٨١ يسم خالد قاسم يحيى الحاج محمودم  .١٦

 االول ٧٣٫٠٥٢ اسحق ذياب عبد ربة ابو دية  .١٧

 االول ٧٢٫٨٨٢ سامر عوني محمود يوسف  .١٨

 االول ٧٢٫٨٦٩ عالء نوفل قاسم القصاب  .١٩

 االول ٧٢٫٨٤٧ شيماء عبدالرحمن محمد نوري الفخري  .٢٠

 االول ٧٢٫٢٩٣ محمد اسماعيل محمود العناقرة  .٢١

 االول ٧١,٨٥٥ دين ذنون يونس اوحيد الزبيدينورال  .٢٢

 االول ٧١,٧٤٠ محاسن عدنان طه السبعاوي  .٢٣

 االول ٧١,٧٠١ منال عبداهللا محمد الريكاني  .٢٤

 االول ٧١,٥٠٠ معتز وليد يونس البدراني  .٢٥

 االول ٧١,٤٦٦ نزهان قحطان سرحان التكريتي  .٢٦

 االول ٧١,٤٢٧ سعيد خلف علي محمد الجبوري  .٢٧



 االول ٧١,٣٢٥  كاظم حسن الزبيدياسراء عماد  .٢٨

 االول ٧١,١٥٨ حسن مبشر ابراهيم خليل العراقي  .٢٩

 االول ٧٠,٩٤٥ محمود جاسم محمد فاضل الجبوري  .٣٠

 االول ٧٠,٨٧٧ زينا فرج يعقوب ميخو  .٣١

 االول ٧٠,٥٧٥ نواف غالب نايف حنا جردق  .٣٢

 االول ٧٠,٥٥٧ بالل نايف احمد ابو شمة  .٣٣

 االول ٧٠,١٩٣ فالح حسن رفيق غني  .٣٤

 االول ٦٩,١٦٢ حال حاجم سلطان احمد الخشاب  .٣٥

 االول ٦٩,١٥٥ محمد علي محمد الديوه جي  .٣٦

 االول ٦٨,٦٩٠ نجالء حسين طه احمد الموسى  .٣٧

 االول ٦٨,٦٤٩ لينا احمد شويخ المشهداني  .٣٨

 االول ٦٧,٩٣٣ معالي حازم محمد طه الصوفي  .٣٩

 االول ٦٧,٨٧٤ عالء محمد خضير احمد الجبوري  .٤٠

 االول ٦٧,٢٨٥ طعمة طه محمد العزي  .٤١

 االول ٦٦,٩٥٨ ايمان محمود محمد الراشدي  .٤٢

 االول ٦٦,٣٢٨ ناظم محمد عبداهللا محمد سليمان  .٤٣

 االول ٦٦,٢٦١ كامل خلف حسن البجاري  .٤٤

 االول ٦٥,٨٣٠ فرح نبيه جرجيس مال يونس  .٤٥

 االول ٦٥,٨٠٦ علي احمد جاسم محمد المعماري  .٤٦

 االول ٦٥,٥٦٠ عبدالرحمناحمد عبيد عبداهللا   .٤٧

 االول ٦٥,٢٥٦ عارف حسيب احمد حميد البياتي  .٤٨

 االول ٦٥,٢٢٧ سيف محمد احمد الشويات  .٤٩

 االول ٦٥,٠٧٣ هشام قادر حمد صالح الحمداني  .٥٠

 االول ٦٥,٠٠٥ ايمان دريد حسين حمد المشهداني  .٥١

 االول ٦٤,٩٨٦ عبداهللا عصمت عبداهللا محمد القاضلي  .٥٢

 االول ٦٤,٥١٨ لرزاق النعيميفواز حسين عبدا  .٥٣

 االول ٦٤,٤٦٢ رياض محمد عزيز جاسم السبعاوي  .٥٤

 االول ٦٤,٤١٦ ندى محمود روضان حاتم  .٥٥

 االول ٦٤,٢١٣ عادل سعيد يونس علي حميد  .٥٦

 االول ٦٣,٥١٧ حامد خلف محمد محمود العزي  .٥٧

 االول ٦٣,٣١٣ ياسمين عصام سلطان محمد الصقال  .٥٨

 االول ٦٣,٣٠٤ عيميفرح كفاح شاكر طاهر الن  .٥٩

 االول ٦٣,١٦٨ زهراء احمد رفعت محمود شوكت  .٦٠



 االول ٦٣,٠٣١ نشوان حميد حبش السليفاني  .٦١

 االول ٦٢,٩٦٥ عبداهللا سليمان شاهين الجبوري  .٦٢

 االول ٦٢,٩٣١ احمد محمد احمد خداش  .٦٣

 االول ٦٢,٧٩٤ وليد لطيف ندة العبيدي  .٦٤

 االول ٦٢,٧٥٢ ابراهيم عصمت عبداهللا محمد القاضلي  .٦٥

 االول ٦٢,٦٧١ معن موفق محمود ذنون الطائي  .٦٦

 االول ٦٢,٥٥٦ زين العابدين تحسين صالح عبداهللا  .٦٧

 االول ٦٢,٣٩٤ زينب معد ابراهيم الجادر  .٦٨

 االول ٦٢,٣٧٠ عيسى سليمان عباس خضر  .٦٩

 االول ٦١,٦٨٨ اسراء مزاحم محمد محمود فارس  .٧٠

 االول ٦١,٦٢٤ هيثم حسن محمد العبادي  .٧١

 االول ٦١,٤٢١ فر ربيع سعدون محمد الحسنظ  .٧٢

 االول ٦١,٤٠٨ ايناس وعداهللا عبد نجم النعيمي  .٧٣

 االول ٦١,١٨٤ زياد علي عثمان عبدي الموسى  .٧٤

 االول ٦١,١٤٤ ياسر فاضل محمد علي الحيالي  .٧٥

 االول ٦١,١٣٢ كاظم محمد زكي جاسم الجنابي  .٧٦

 االول ٦٠,٩٩٠ اسعد محمد شاكر الطائي  .٧٧

 االول ٦٠,٩١٩ ام محمد شكر الحيالياسامة هش  .٧٨

 االول ٦٠,٩١٢ ايمن فرحان خلف الجبوري  .٧٩

 االول ٦٠,٧٠٤ مهند عزت فاضل اسماعيل الطائي  .٨٠

 االول ٦٠,٥١١ منال عبدالعزيز محمد االطرقجي  .٨١

 االول ٦٠,٣٢٤ عبدالخالق محمد خضير العبيدي  .٨٢

 االول ٦٠,٢٠٣ علي سالم عبدالمجيد الحيالي  .٨٣

 االول ٥٩,٧١٣ حمد صالح الجبوريعلي اسعد م  .٨٤

 االول ٥٩,٦٤٨ سعد علي اسماعيل الجبوري  .٨٥

 االول ٥٩,٥٤٦ لؤي صالح حديد الصميدعي  .٨٦

 االول ٥٩,٥٣٨ محمد علي يحيى محمد السيعوري  .٨٧

 االول ٥٩,٤٧٦ ثامر حسن اسماعيل الجبوري  .٨٨

 االول ٥٨,٨٥٥ يونس محمد صالح خلف الحديدي  .٨٩

 االول ٥٨,١٢٧ شيبان فارس نجم عباوي  .٩٠

 االول ٥٧,٨٣٧ زياد ابراهيم خليل مرعي  .٩١

 االول ٥٧,٧٧٧ عمر سند عياد البدور  .٩٢

 االول ٥٧,٥١٧ اياد ايوب محمد  .٩٣



 االول ٥٧,٥٠٤ حسن اسامة عبدالرحمن الكركجي  .٩٤

 االول ٥٧,٠٨٧ احمد عثمان خلف محمد الجبوري  .٩٥

 االول ٥٦,٩٠٢ احمد مزاحم حامد نجم  .٩٦

 االول ٥٦,٨٥٠ س حسين العباديرافت محمد سعيد يون  .٩٧

 االول ٥٦,٦٤٩ حسين علي موسى وهب الخلو  .٩٨

 االول ٥٦,٥٨٣ ياسر نعمان امين شريف المعاضيدي  .٩٩

 االول ٥٦,٣١٦ احمد زكي ياسين الحيالي.١٠٠

 االول ٥٦,٢٣٨ محمد عايد عزيز حمد الحمد.١٠١

 االول ٥٥,٨٥٩ عهود ادريس ظاهر السبعاوي.١٠٢

 االول ٥٤,٨١٦ ليبشار حمد خلف حسين الجمي.١٠٣

  



  
  

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

  بكالوريوس:  الشهادة   صباحي                                                               : لدراسة ا
  

  اسم دورة التخرج٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠:  يخ االمر الجامعي  رقم وتأر  ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول ٧٨٫٩٤٧ سالم انور احمد العبيدي .١

 االول ٧١٫٨٠١ محمود احمد فتحي الجبوري .٢

 االول ٧٠٫٩٩٥ محمد نجيب صالح عبداهللا .٣

 ولاال ٧٠٫٨٣٣ زهراء طه نقي عبداهللا البياتي .٤

 االول ٦٧٫٧٦٥ خالد ابرهيم حجي عبداالحمدي .٥

 االول ٦٦٫٤٧٤ سمية طه احمد عبداهللا الدباغ .٦

 االول ٦٥٫٦٣٥ محمود ابراهيم اسماعيل حسن .٧

 االول ٦٥٫٣١٦ صالح محمد علي عباس السبعاوي .٨

 االول ٦٤٫٣٣٩ علياء سالم سعد اهللا حسن العبيدي .٩

 ولاال ٦٤٫٢٩١ عبيدة مهند يحيى المختار .١٠

 االول ٦٤٫٢٧٨ توني خليل ابراهيم الميخائيل .١١

 االول ٦٣٫٨٩٨ نشوان عدنان محمد الطائي .١٢

 االول ٦٣٫٦٤٤ احمد قاسم يحيى قدوري الحمداني .١٣

 االول ٦٢٫٥٣٩ انور خاشع حمود خلف الطائي .١٤

 االول ٦٢٫٤٥٤ نعيم علي احمد العربي  .١٥

 االول ٦٢٫٣٣٦ انتصار امجد حميد نوري .١٦

 االول ٦٢٫١١٣ لكريم محمود الجبوريياسرعبد ا .١٧

 االول ٦٠٫٢١٥ رعد علي رشيد حسين العبيدي .١٨

 االول ٦٠٫١٩٥ عماد فرج بولص .١٩

 االول ٦٠٫٠٥٢ احسان سعيد شمعون بهنام ال جونة .٢٠

 االول ٥٩٫٠٣٢ صفوك هليل صالح طه المحمد .٢١

 االول ٥٨٫٨٥٢ فوزة اسماعيل جاسم ظاهر المعماري .٢٢

 االول ٥٧٫٩٨١ لراويحمدان مناوي محمد ا .٢٣

 االول ٥٧٫٦٥٢ احمد غازي ابراهيم شهاب .٢٤

 االول ٥٧٫٣٧٠ خالد ابراهيم عبداهللا السبعاوي .٢٥

 االول ٥٧٫٢١٨ صهيب خالد سرهيد سعود الريشاوي .٢٦

 االول ٥٦٫٩٨٧ يونس طه عبداهللا محمد العبيدي .٢٧



 االول ٥٦٫٥٦٩ نشوان حسين احمد محمد البدراني .٢٨

 االول ٥٥٫٨٠٧  الحمدانيقحطان موسى خضرحسين .٢٩

 االول ٥٥٫٦٦٠ علي صالح ابراهيم الحلوة .٣٠

 االول ٥٥٫٤٣٧ هشام اسماعيل خلف احمد الجبوري .٣١

 االول ٥٥٫٤٠١ اثير ياسين احمد نجم الحديدي .٣٢

 االول ٥٤٫٢٦٣ عبداهللا محمد احمد ناصر الجبوري .٣٣

  



  
  

      ادارة صناعية: القسم دارة واالقتصاد        لية االك:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

: اسم دورة التخرج ٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠:      رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الطالب الثالثياسم  ت
  االول ٧٩٫٢٧٠ احمد هاني محمد سليمان  .١

 االول ٧٨٫٦٦٣ حال ابراهيم يوسف مصطفى التكريتي  .٢

 االول ٧٨٫٤٨٤ هبة محمد حسين جدوع الطائي  .٣

 االول ٧٧٫٩٢٩ احالم حميد مراد حميد الحراقي  .٤

 ولاال ٧٧٫٢٠٦ ريمان خير اهللا عيسى سليمان عوديش  .٥

 االول ٧٦٫٢١٤ معتصم هود محمد صالح النعمة  .٦

 االول ٧٤٫٧٤٨ مهند صبحي ابلحد سمعان المقادسي  .٧

 االول ٧٣٫١٧٦ عمر علي اسماعيل الراشدي  .٨

 االول ٦٩٫٤٧٧ بسمة بهنام حبيب ايوب حبش  .٩

 االول ٦٩٫٣٥٣ نورة عاصم يحيى صالح الحديدي  .١٠

 ولاال ٦٩٫٣٢٥ اراز اسماعيل حسن جمعة الحرافي  .١١

 االول ٦٩٫١٩٢ لمياء محمد غزال علي النعيمي  .١٢

 االول ٦٧٫٥٠٨ ايمن ابراهيم اسماعيل احمد  .١٣

 االول ٦٦٫٦٨٨ نواف وليد طه امين االمين  .١٤

 االول ٦٦٫١٥٢ سالم احمد محمد علي الجحيشي  .١٥

 االول ٦٥٫٩٥٧ نادية وردة دانيال حامد الريكان  .١٦

 لاالو ٦٤٫٧٧٥ عمر سالم محمود خليل الحيالي  .١٧

 االول ٦٣٫٦١٢ اشرف رياض ابراهيم محمد علي  .١٨

 االول ٦٣٫٢٧٤ حميد شهاب احمد ابراهيم الجحيشي  .١٩

 االول ٦٣٫١٣٩ نسيم اسحق اوراها لقمان   .٢٠

 االول ٦٢٫٥٩٠ اسيل محمد يونس يوسف محمد  .٢١

 االول ٦١٫٤٩٣ الياس علي عرب ال علو  .٢٢

 االول ٥٩٫٦٨٨ حسن زهير توفيق الحكيم   .٢٣

 االول ٥٨٫٠٦٢ ه محمد العزاوي عالء احمد ط  .٢٤

  



  
  

   علوم مالية ومصرفية: القسم ية االدارة واالقتصاد        كل:   الكلية جامعة الموصل         :  عة الجام
  
  بكالوريوس: الشهادة    صباحي                                                               : لدراسة ا
  

: اسم دورة التخرج  ٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠ :رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٣/٢٠٠٤:لتخرج سنة ا

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٢٦٤ احمد حمود ثابت قاسم السامعي  .١

 االول ٨٣٫٣٠٧ نمير أمير جاسم حمو الصائغ  .٢

 االول ٨٠٫١٣٠ جبرائيل احمد اسماعيل الزيباري  .٣

 االول ٧٩٫٥٢٢ سارة أكرم خطاب عمر الخياط  .٤

 االول ٧٩٫١٤٣ هاشم عبداهللا محمود السبعاوي  .٥

 االول ٧٨٫٨٣٥ اوس هيثم صديق عبدالرحمن القزاز  .٦

 االول ٧٥٫٠٤٤ سندس محمد داؤد الطائي  .٧

 االول ٧٥٫٠٠٤ احمد روحي احمد الحاج  .٨

 االول ٧٤٫٥٧٢ احمد محمود حسن محمود االعنزي  .٩

 االول ٧٤٫٢٥١ علي محمود حمادي سلطان الحسين  .١٠

 االول ٧٣٫٦٣٤ هبة وعد فتحي جرجيس الزبيدي  .١١

 االول ٧٣٫٣٤٨ فالح طاهر يوسف علي جوالق  .١٢

 االول ٧٢٫٩٣٥ رشا زهير يونس سليمان االشقر  .١٣

 االول ٧٢٫٠٥٣ سهى رشاد احمد عثمان البدراني  .١٤

 االول ٧١٫٥٥٣ هناء حازم مراد الراوي  .١٥

 االول ٧١٫٢١٣ حان حسانيعلي فر  .١٦

 االول ٧١٫٢٠٠ ضياء نزار ذنون داؤد حمو االحمد  .١٧

 االول ٧٠٫٩٧٣ عباس غانم حسين علي البيجواني  .١٨

 االول ٧٠٫٨٤٦ منار نجيب كبرييل دانو  .١٩

 االول ٧٠٫٥٠٥ اسماء فوزي فاضل شكري الدوسكي  .٢٠

 االول ٦٩٫٧٨١ شادي محمد عبدالحاج  .٢١

 االول ٦٩٫٦٠٤ زياد خليف حسن الجبوري  .٢٢

 االول ٦٩٫١٧٦ محمد عبدالمحسن احمد  .٢٣

 االول ٦٨٫٨٨١ سيمون منير قرياقوس خضر   .٢٤

 االول ٦٨٫٨٦٩ اسراء احمد خليل وحيد البواب  .٢٥

 االول ٦٨٫٣٠٣ محمد حسام الدين قاصد محمد الحرباوي  .٢٦

 االول ٦٨٫١٠٧ سامي علي حسين الجبوري  .٢٧



 ولاال ٦٨٫٠٩٢ نهلة محمد امين عبداهللا الريكاني  .٢٨

 االول ٦٧٫٦٠٠ احمد محمد خلف احمد البدراني  .٢٩

 االول ٦٧٫٤٥٥ عقبة عبدالنافع احمد النعيمي  .٣٠

 االول ٦٧٫٢٢٧ ثامر علي محمد عبداللهيبي  .٣١

 االول ٦٧٫١٨٨ سالم سهيل عبدالكريم موسى الصباغ  .٣٢

 االول ٦٧٫٠٩٢ غيث عادل محمد اسماعيل الحسيني  .٣٣

 االول ٦٦٫٩٤٩ عامر عبدالكريم سلوم التكريتي  .٣٤

 االول ٦٦٫٢٨٥ زين العابدين عابد زين العابدين  .٣٥

 االول ٦٦٫١٥٦ انهار هادي عبداهللا العقراوي  .٣٦

 االول ٦٥٫٧١٠ عامرة هادي بولص كرم  .٣٧

 االول ٦٥٫١٢٨ سرور محمد جهاد حسن الدوسكي  .٣٨

 االول ٦٥٫٠٧٩ علي جدوع مخلف حمد  .٣٩

 االول ٦٤٫٥٢٣ ساير يونس سائر احمد الجبوري  .٤٠

 االول ٦٤٫٢٠٥ دالرحمن محمد ابراهيم عثمانعب  .٤١

 االول ٦٣٫٩١١ ياسر عبدالحكيم مصلح الجميلي  .٤٢

 االول ٦٣٫٢٦٨ رافد بطرس بيون اسطيفو  .٤٣

 االول ٦٣٫١٩٩ دعاء صباح جرجيس االحمد  .٤٤

 االول ٦٢٫٩١٩ غسان عيدو خلف بكر الخالدي  .٤٥

 االول ٦٢٫٨٥٤ محمود احمد محمود الجبوري  .٤٦

 االول ٦٢٫٦٦٨ ود االحميدايمان ادريس محم  .٤٧

 االول ٦٢٫٥٠٤ همام رائق يونس علي  .٤٨

 االول ٦٢٫٤٢٤ شيروان عبداهللا انور علي الكوراني  .٤٩

 االول ٦٢٫١٣٢ نسرين حامد سلطان رحاوي  .٥٠

 االول ٦٢٫١٠٨ عباس عبداالمير محمد علي  .٥١

 االول ٦١٫٩١٥ محمد تركي محمود قصاب باشي  .٥٢

 االول ٦١٫٥٣٦ سوسن فارس شيخو العزاوي  .٥٣

 االول ٦١٫٣٧٣ نجوان محمد محمود  .٥٤

 االول ٦١٫٠٨٩ ميادة فؤاد محمود النعمة  .٥٥

 االول ٦٠٫٩٤٠ باسم محمد سعيد يونس علي االمين  .٥٦

 االول ٦٠٫٩١٩ عبير قصي عبدالباقي التميمي  .٥٧

 االول ٦٠٫٨٩١ رويدة وعد اهللا فيصل البجاري  .٥٨

 االول ٦٠٫٨٣٠ وسام يونس علي السبعاوي  .٥٩

 االول ٦٠٫٥٢٣ الحميد خضر الخياطاشرف عبد  .٦٠



 االول ٦٠٫٣٨٣ عدي عدنان محمود البزاز  .٦١

 االول ٦٠٫٣١٣ احمد علي سلطان حسين الجبوري  .٦٢

 االول ٥٩٫٩٣٠ ماهر حسن جبر الجبوري  .٦٣

 االول ٥٩٫٨٨٠ محمد ماهر جاسم محمد المشهداني  .٦٤

 االول ٥٩٫٨٣٩ جابر حسن محمد علي حسن علي  .٦٥

 االول ٥٩٫٦٣١ شديمهند رمضان فتحي الرا  .٦٦

 االول ٥٩٫٤٢٨ ريان مجيد داؤد عبداهللا االعنزي  .٦٧

 االول ٥٩٫٢٧٨ سالم خضر يوسف العلي  .٦٨

 االول ٥٩٫٠٥٣ حكمت يونس حمادي المشهداني  .٦٩

 االول ٥٨٫٩٢٨ رافت محمود يونس محمد السيد  .٧٠

 االول ٥٨٫٥٧٨ افلين شليمون كوركيس بطو  .٧١

 لاالو ٥٧٫٥٤٧ يوسف جورج يوسف الجرجور  .٧٢

 االول ٥٧٫٢٦٤ هديل محمود احمد االعرجي  .٧٣

 االول ٥٧٫٢٢٦ نادية عبدالغني قاسم جرجيس  .٧٤

 االول ٥٦٫٩٧٥ الحسين علي حسن الدوري  .٧٥

 االول ٥٦٫٦٩٧ زهراء طالل احمد حسين رمو  .٧٦

 االول ٥٦٫٥٥٠ سحر عبدالمحسن تقي  .٧٧

 االول ٥٦٫٣٣٠ دنيا فاروق عبدالكريم يوسفاني  .٧٨

 االول ٥٥٫٩٦٢ ينوفل علي محمد العز  .٧٩

  



  



  
  
  
  

     المحاسبة : القسم   ة االدارة واالقتصاد          يكل:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة                                                                     مسائي: الدراسة
  

  :  اسم دورة التخرج  ٢٨/٦/٢٠٠٤في٣٦١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٩,٣٨٠ صبيحة امين جرجيس يوسف  .١

 االول ٨٧,٣٨٠ تغريد نجيب يحيى مصطفى   .٢

 االول ٨٣,٤٢٢ معن ذاكر عبد المجيد حسين  .٣

 االول ٧٩,٣٤٥ مهى متي شكر عبودي  .٤

 االول ٧٥,٧٤٧ وعداهللا عبد السالم سلطان عبداهللا  .٥

 االول ٧٣,٨٢٦ اسراء نذير ابراهيم احمد  .٦

 االول ٧٣,٨٠٠ غازي فيصل محمد سليمان  .٧

 االول ٧٣,١٢٣ علي عبد الرحمن مصطفى سليمان  .٨

 االول ٧٣,٠٣٤ حسنين عامر جاسم محمد  .٩

 االول ٧١,٩٧١ ميساء نعمت سليمان العالف  .١٠

 االول ٧٠,٨٨٠ رى جابر عثمان خطابيس  .١١

 االول ٧٠,٨١٩ احمد نزال محمود عثمان  .١٢

 االول ٧٠,٨٠٤ اشواق هاني فرحان يحيى  .١٣

 االول ٧٠,٦٩٥ لبنى هادي حسين علي  .١٤

 االول ٦٩,٩٦٥ نوري حمد احمد فتوش  .١٥

 االول ٦٩,٦٨٥ سنان حسين علي حسين  .١٦

 االول ٦٩,٥١٨ عابد حسن رشيد احمد  .١٧

 االول ٦٨,٤٢٥ سين قاسماصيل محمود ح  .١٨

 االول ٦٧,٤٢٠ عدي مؤيد جميل محمود  .١٩

 االول ٦٧,٠٨٦ محمد عبد المجيد حميد احمد  .٢٠

 االول ٦٦,٦٧٧ عدي نايف لطفي رضا  .٢١

 االول ٦٦,٦٢٠ فتحية محمود عبداهللا صالح  .٢٢

 االول ٦٦,٤٢٠ فراس محمود امين محمود  .٢٣

 االول ٦٦,٣٢٨ فادية بشير شيت النكوان  .٢٤

 االول ٦٥,٦١٤  موسى عليمعزز نوح  .٢٥

 االول ٦٥,٥٣٥ زينة افرام ملكي افرام  .٢٦



 االول ٦٥,٢٣٠ محمد عبد الفتاح حمادي الشيخ  .٢٧

 االول ٦٣,٣٤٦ علي غانم طه محمود  .٢٨

 االول ٦٣,٠٧٨ عامر حميد سلطان جمعة  .٢٩

 االول ٦٢,٨٦٦ انوار عبد محمود حسين  .٣٠

 االول ٦٢,٤٢١ محمود اسماعيل محمد الخالدي  .٣١

 االول ٦٢,١٤١  فيصل سليمان يوسففراس  .٣٢

 االول ٦٢,١١٣ محمد تركي سلطان ساير  .٣٣

 االول ٦١,٩٩٤ عبد الرزاق خضير سوادي حسين  .٣٤

 االول ٦١,٩٧٧ زينة صبحي محمد امين  .٣٥

 االول ٦١,٩٦٧ محمد دريعي زرزور عبد  .٣٦

 االول ٦١,٦٩٤ عباس ياسين محمد خليل  .٣٧

 االول ٦١,٥٩٧ محمود محمد خلف حسين  .٣٨

 االول ٦١,٤٠٩ د فرج جرجيس خضررائ  .٣٩

 االول ٦١,١٥٥ ربى خزعل عبداهللا محمد  .٤٠

 االول ٦١,٠٢٢ افراح صالح قاسم عبداهللا  .٤١

 االول ٦٠,٩٨٥ احمد صالح الدين عبد الرزاق   .٤٢

 االول ٦٠,٧٥٢ مزهر سمير ابراهيم السماك  .٤٣

 االول ٦٠,٤٠٧ فائز محل محمد فرج  .٤٤

 االول ٦٠,٣٩٧ سعد ضياء نايف خطاب  .٤٥

 االول ٦٠,٠٦٢ احمد مصلح علي حسين   .٤٦

 االول ٥٩,٩٤٤ خضر الياس قاسم كالي  .٤٧

 االول ٥٩,٨١٨ بتول يونس عبدالرحيم سليم  .٤٨

 االول ٥٩,٨٠٨ احسان نوري سليم نعيم حداد  .٤٩

 االول ٥٩,٧٨٨ محمد عبدالخالق محمد حسين  .٥٠

 االول ٥٩,٦٨٤ وليد محمد صالح محمد صالح محمد  .٥١

 االول ٥٩,٥٩٩ عدي ذنون يونس احمد  .٥٢

 االول ٥٩,٥٣١ زهراء بسام مزهر طه  .٥٣

 االول ٥٩,٣٦٤ احمد محمد نور سليمان السامن  .٥٤

 االول ٥٩,٣٤٥ محمد احمد محمد الجبوري ت عز  .٥٥

 االول ٥٩,٢٦٧ حسون كريت بشار حسون  .٥٦

 االول ٥٩,٠٩٥ عدي عادل يونس قاسم  .٥٧

 االول ٥٨,٨٧٧ ورقاء نوري محمود سلطان  .٥٨

 االول ٥٨,٥٩٨ هللا عبد الرحمنعدي أكرم عبدا   .٥٩



 االول ٥٨,٥٥٠ أسماء خليل ابراهيم ناصر  .٦٠

 االول ٥٨,٥٣٢ علي محمد علي احمد السيدية  .٦١

 االول ٥٨,٤٢٧ سعد علي محمود رضا  .٦٢

 االول ٥٨,٢٣٧ عمار عبد الرحمن فتح اهللا  .٦٣

 االول ٥٨,١١٧ لمياء يونس شهاب احمد  .٦٤

 االول ٥٨,٠٦٨ طيف غني سليم نعوم  .٦٥

 االول ٥٧,٩٨٥  عبد الرحمن قاسم محمداحمد  .٦٦

 االول ٥٧,٨٣٨ شاكر جاسم عبد عيسى  .٦٧

 االول ٥٧,٧٠٣ عمر مصطفى محمود سيرت  .٦٨

 االول ٥٧,١٥٧ هالة عناد محمد عزيز  .٦٩

 االول ٥٦,٨٢٥ اشرف محمد سالم سعيد  .٧٠

 االول ٥٦,٦٢٦ حسين حسن هالل عناز  .٧١

 االول ٥٦,٢٨٠ سالم اكرام يحيى حميد  .٧٢

 االول ٥٥,٦٥٤ هدشو صالحعيسى نجم   .٧٣

 االول ٥٥,٥٧٣ احمد سالم حمدي سلطان  .٧٤

  



  



  
  

         إدارة األعمال: القسم  ية االدارة واالقتصاد      كل:   الكلية وصل            جامعة الم:  الجامعة 
  
  بكالوريوس: ادة  الشه                             صباحي                               : لدراسة ا
  

:اسم دورة التخرج  ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠:      رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٨٫٣١٥ عيد محمد عطان شهيد  .١

 الثاني ٦٣٫٤١١ هزاع جمعة احمد حمادة الجبوري  .٢

 الثاني ٦٠٫٩١١ خليل البياتيعماد عزالدين لطيف   .٣

 الثاني ٥٩٫٩٣١ ازهر غانم محمد جاسم   .٤

 الثاني ٥٩٫٨٤٦ وليد عبداهللا محمد حسين الجبوري  .٥

 الثاني ٥٨٫٣٤٠ وائل محمد علي محمد المال  .٦

 الثاني ٥٨٫٠٦٩ محمد ابراهيم علي عيسى  .٧

 الثاني ٥٧٫٩٦٥ بشار محمد علي حسين السليفاني  .٨

 الثاني ٥٧٫٧١٩ الحمدانيجليل ابراهيم سلطان   .٩

 الثاني ٥٧٫٥٦٥ محمد حماد دهش  .١٠

 الثاني ٥٧٫٢٦٥ فيدان خليل عزيز ابو بكر   .١١

 الثاني ٥٧٫٠٤٩ عمر انوراحمد محمود الطائي  .١٢

 الثاني ٥٦٫٩٥٧ زينب قاسم علي سعد الشوملي  .١٣

 الثاني ٥٦٫٧٦٨ نبيل جمال مصطفى محمد الطائي  .١٤

 الثاني ٥٦٫٦٦٠ رائد حسن مرعي حسن العكيدي  .١٥

 الثاني ٥٦٫٣٩٢ افراح عباس سليمان علي  .١٦

 الثاني ٥٦٫٣٧١ كفاية خلف فياض الفراجي  .١٧

 الثاني ٥٦٫٣٥٠ راسم عيسى راضي عياش الحمداني   .١٨

 الثاني ٥٦٫٢٩٧ سيف عبد الغني يونس الطائي  .١٩

 الثاني ٥٦٫١٧٤ زهراء كاظم عبيد علوان الجنابي   .٢٠

 الثاني ٥٦٫٠٢٣ عمر زكي عبد القادر جرجيس اللهيبي  .٢١

 الثاني ٥٥,٧٦٥ اياد محمد فاضل هاشم ال علي خان   .٢٢

 الثاني ٥٥٫٥٧٨ علي عواد جاسم العبيدي   .٢٣

 الثاني ٥٥٫٥٢٧ محمد نايف محمد يونس قبع   .٢٤

 الثاني ٥٥٫١٧٤ عدي احمد علي محمد الزبيدي   .٢٥

 الثاني ٥٤٫٩٦٨ قيس خليل محمود عثمان االومري  .٢٦

 الثاني ٥٤٫٩٥٥ ديراكان علي عزيز احمد الحدي  .٢٧



 الثاني ٥٤٫٨٩٣ سفيان حازم ياسين داؤد الزبيدي   .٢٨

 الثاني ٥٤٫٨٦٤ محمد علي محمد معيوف الجبوري  .٢٩

 الثاني ٥٤٫١٠٨ مرام صميم عبد الرحمن  .٣٠

 الثاني ٥٣٫٤١٠ احمد حامد نعمان عبد الرحمن   .٣١

 الثاني ٥٢٫٨٧٩ هاني محمد حميد علي العزاوي   .٣٢

  



  
  

       المحاسبة:القسم  ية االدارة واالقتصاد           كل:  لموصل               الكلية جامعة ا:  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة     صباحي                                                               : لدراسة 
  

  :اسم دورة التخرج  ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩,٦٦٨ اركان علي حميد الجبوري  .١
 الثاني ٦٣,٣١١ موفق احمد خلف سليمان الجبوري  .٢
 الثاني ٦٠,٢٣٤ ايمان يوسف محمد عالوي  .٣
 الثاني ٦٠,١٢٤ انيقتيبة خالد عباس محمد الحمد  .٤
 الثاني ٦٠,٠٥٣ سرى نزار احمد شهاب النعيمي  .٥
 الثاني ٥٨,٧٦١ وليد عبداهللا حمودي بكر طالب  .٦
 الثاني ٥٨,٣٩٠ يعقوب يوسف مصطفى حسين  .٧
 الثاني ٥٧,٣٧٧ محسن نزار فالح الحسنكو  .٨
 الثاني ٥٧,٣٥٢ ربيع محمد قمبر علي السلطان  .٩
 الثاني ٥٧,٠١١ عالء غانم رشيد العبيدي  .١٠
 الثاني ٥٦,٨٦٩ عبداهللا يحيى فتحي محمد الخفاجي  .١١
 الثاني ٥٦,٧٦٢ ناصر سعيد جمعة الدوسكي  .١٢
 الثاني ٥٦,٧٤١ محمد احمد علي عسكر الجبوري  .١٣
 الثاني ٥٦,٧٣٧ اوس حكمت حاجم اللهيبي  .١٤
 الثاني ٥٦,٥٢٢ محمد صباح ابراهيم صبري العبيدي  .١٥
 انيالث ٥٦,٤٥٨ عمر نزار عبداهللا خطاب  .١٦
 الثاني ٥٦,٢٢٣ صهيب نافع محمود المحروق  .١٧
 الثاني ٥٦,٢١٦ ايهان نهاد بهجت حميد الجلبي  .١٨
 الثاني ٥٦,١١٤ اسيل وليد خليل الشهواني  .١٩
 الثاني ٥٦,٠٤٣ حسن محمود جاسم محمد الجبوري  .٢٠
 الثاني ٥٥,٨٦٠ رنا رياض سعيد عبو االسود  .٢١
 الثاني ٥٥,٧٤٩ نوفل طارق يونس ال يعقوب  .٢٢
 الثاني ٥٥,٥٩٧ حمد عبدالحميد محمد امين عبداهللام  .٢٣
 الثاني ٥٥,٤٢٦ منار لبيب جودت محمود المفتي  .٢٤
 الثاني ٥٥,٣٦٨ ماهر ابراهيم عيسى عبداهللا  .٢٥
 الثاني ٥٤,٧٨١ محمد عمر محمد ابراهيم الراوي  .٢٦
 الثاني ٥٤,٧٢٦ مضر بسيم داؤد سليمان  .٢٧



 الثاني ٥٤,٦٤٧ ثائر كمال حسين علي الجراح  .٢٨
 الثاني ٥٤,٥٧١ احمد يونس ذنون الجبوري  .٢٩
 الثاني ٥٤,٣٠٣ نايف عرب خضير حمو قولماني  .٣٠
 الثاني ٥٤,٢٠٤ ايمن طالل حمدون عبد الجراح  .٣١
 الثاني ٥٣,٨٣٠ نائل محمد جمعة الهمص  .٣٢
 الثاني ٥٣,٨٢٥ حسن احمد حمد حسن  .٣٣
 الثاني ٥٣,٤٤٤ محمد علي حسين العبادي  .٣٤
 الثاني ٥٣,٢٧٦ الداوديادهم ابراهيم خضر حسين   .٣٥
 الثاني ٥٢,٩٢٥ محمد عطية مغير  .٣٦
 الثاني ٥٢,١٥٤ لؤي مؤيد محمد يونس الراشدي  .٣٧

  



  
  

      االقتصاد: القسم  كلية اإلدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                          صباحي                         : لدراسة ا
  

  : اسم دورة التخرج  ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٦٫٨٥٢ دحام شيخو محمد خلو الجرجري .١

 الثاني ٦٥٫٧٦٩ قاسم اوصمانطارق تحسين  .٢

 الثاني ٦٣٫٤١٦ جعفر عمر درويش .٣

 الثاني ٦٠٫٨٣٧ عمر يونس جاسم محمد الشريفي .٤

 الثاني ٦٠٫٤١١ شيرين اسماعيل محمد حسين الشكرجي .٥

 الثاني ٥٩٫٢١٣ معمر غانم عبدفتحي الطائي .٦

 الثاني ٥٨٫٤٤٥ رند حلمي عبدالجبار محمد الزوبعي .٧

 الثاني ٥٧٫٤٢٥ سماحمد خليل يونس جا .٨

 الثاني ٥٧٫٣١٦ امل اميد بهجت محمد العبيدي .٩

 الثاني ٥٧٫١١١ محمد داؤد سليمان داؤد العبيدي .١٠

 الثاني ٥٧٫٠٢١ عدي عبداهللا يونس مصطفى النجفي .١١

 الثاني ٥٦٫٤٦٤ محمد حازم شعبان الجبوري .١٢

 الثاني ٥٦٫٠٨٩ بسام مارزينا خضر حنوكا .١٣

 الثاني ٥٥٫٨٣١ محمد عراك هزاع الشمري .١٤

 الثاني ٥٥٫٤٣٦ عقيل محمد احمد عبد الجبوري .١٥

 الثاني ٥٥٫٠٨٣ خلف فرز حمو الدقي .١٦

 الثاني ٥٥٫٠٦٧ فارس احمد محمود الجبوري .١٧

 الثاني ٥٥٫٠٤٥ غادة ابراهيم محمد عبداهللا التكريتي .١٨

 الثاني ٥٤٫٦٦٢ محمد سعيد محمد الياس السلطان .١٩

 الثاني ٥٤٫٣٩٥ شيماء قاسم جبار فياض .٢٠

 الثاني ٥٣٫٣٨١ نواف حسين عكيل يونس الزبيدي .٢١

  



  
  

  االدارة الصناعية: القسم ية االدارة واالقتصاد         كل:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة     صباحي                                                               : لدراسة 
  

  :اسم دورة التخرج  ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٧٫٠٢٠ احسان سالم خضر ناصر.١

  الثاني ٥٣٫٦٦٤ احمد محمد يونس محمد المنصور.٢

  



  
  

    علوم المالية والمصرفية: القسم       ية االدارة واالقتصاد كل:   الكلية امعة الموصل      ج:  الجامعة 
  
  بكالوريوس: صباحي                                                                الشهادة : لدراسة ا
  

   :اسم دورة التخرج ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٧١٫٧٥١ فرح سالم محمد شيت الزيدان .١

 الثاني ٦٧٫٣٤٩ هبة عبدالغني فتحي الدلي .٢

 الثاني ٦٢٫٤٦٤ هبة عصام مصطفى درويش الدرويش .٣

 الثاني ٦٢٫٣٠٣ حسنين سعد حسين توحلة .٤

 الثاني ٦١٫١٠١ ونس شيت حمو االحمدمحمد ي .٥

 الثاني ٦٠٫٨٧٥ محمد فرحان كريم كردي االبراهيمي .٦

 الثاني ٦٠٫٤٣٣ اوس عادل محمد يونس .٧

 الثاني ٦٠٫٠٢٢ صباح حسن خضر .٨

 الثاني ٥٩٫٦٨٩ محمد هاشم محمود عبدالرحمن الدباغ .٩

 الثاني ٥٨٫٩٢١ عمار اديب جاسم .١٠

 الثاني ٥٨٫٥٨٨ وفاء عبدالمحسن يحيى محمد .١١

 الثاني ٥٦٫٨٨٩ سعد احمد محمد احمد الجبوري .١٢

 الثاني ٥٦٫٠٠٩ مينا صالح الدين محمد سعيد .١٣

 الثاني ٥٥٫٥٦٦ عالء محمد سعيد محمد الجعفر .١٤

 الثاني ٥٥٫٢١٥ محمد يونس طعمة عبداهللا جبر .١٥

 الثاني ٥٥٫١٠٣ اسراء يحيى جاسم السديدي .١٦

 الثاني ٥٤٫٩٥٤ حال عدنان سليمان الصابونجي .١٧

 الثاني ٥٤٫٠٤٩ محمد طارق جياد الطائي .١٨
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 :اسم دورة التخرج ٢/١٠/٢٠٠٤ في٥٠١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي      ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦,٩٧٣ ياسين طه حسن مصطفى   .١

 الثاني ٦٤,١٢٣ ايمان اسود صالح سلطان   .٢

 الثاني ٦٣,٠٨٨ محمود يونس احمد محل  .٣

 الثاني ٦١,٠٤٥ عالء محمد مصطفى محمد  .٤

 الثاني ٦٠,١٤٨ اشرف غانم حمودي فتحي  .٥

 الثاني ٥٩,٩٣٧ عالء عادل عبداهللا فتوحي  .٦

 الثاني ٥٩,٠٦٦ نامق محمود حنش حسن  .٧

 الثاني ٥٨,٨٩٦ معاذ احمد محمود محمد  .٨

 الثاني ٥٨,٥٨٧ غزوان زهير سعيد موسى  .٩

 يالثان ٥٨,٢٥٩ منهل ذنون قاسم عباوي  .١٠

 الثاني ٥٨,١٦٣ محمد خليل مجيد حامد  .١١

 الثاني ٥٧,٥٠٦ عمر امجد حسن حموشي  .١٢

 الثاني ٥٧,٣١١ بشير محمد علوان داؤد  .١٣

 الثاني ٥٦,٥٩٧ مضر يونس محمد احمد  .١٤

 الثاني ٥٦,٠٩٩ اسماعيل ابراهيم حاجي طه  .١٥

 الثاني ٥٥,٩١١ مروة عبد الرحمن محمد محمود  .١٦

 الثاني ٥٥,٨٠٦ شيمحمد محمود محمد الطه الجحي  .١٧

 الثاني ٥٥,٨٠٠ احمد جاسم محمد احمد الحديدي  .١٨

 الثاني ٥٥,٧١٢ سناء محمود حسو عبدو  .١٩

 الثاني ٥٥,٦٩٢ أفين عزيز محمود سليم  .٢٠

 الثاني ٥٥,٦٥٥ رمضان خلف احمد محمد  .٢١

 الثاني ٥٥,٣٧٤ ميسر سعيد محمد علي العبيدي  .٢٢

 الثاني ٥٥,٢٣٥ مطلك منديل صالح محمد  .٢٣

 الثاني ٥٤,٧٤١ ن صبري جرجيس يوسفسفيا  .٢٤

 الثاني ٥٤,٧٣١ احمد رمضان خلف  .٢٥

 الثاني ٥٤,٦٠١ اخالص ادريس حميد  .٢٦

 الثاني ٥٤,٣٩٥ قاسم محمد عبداهللا خضر  .٢٧



 الثاني ٥٤,٢٠٣ محمد عبد الكريم محمد مال يونس  .٢٨

 الثاني ٥٤,٠٨٠ جاسم محمد جدعان عباس  .٢٩

 الثاني ٥٣,٥٦٦ شاكر ذياب ابراهيم  .٣٠

 الثاني ٥٣,٤٩٥ د خليف خضر احمداحم  .٣١

 الثاني ٥٣,٣٤٣ ندى علي حسين عبد القادر  .٣٢

 الثاني ٥٣,٣١٥ زيد وسام سعيد بطرس  .٣٣

 الثاني ٥٣,٣٠٧ زيد عبداهللا فتحي احمد  .٣٤

 الثاني ٥٣,٢٦٧ محفوظ علي محمد عبد الرحمن  .٣٥

 الثاني ٥٣,٢٦٥ زاهر طارق احمد محمد خروفة  .٣٦

 الثاني ٥٣,٢١٠ خالد محمود خضر عبداهللا  .٣٧

 الثاني ٥٣,٠٥٧ اياد احمد خلف حسين  .٣٨

 الثاني ٥٣,٠٤٠ وعد مزهر رشيد طابور   .٣٩

 الثاني ٥٢,٧٠٠ رعد نواف مطلك محمد  .٤٠

 الثاني ٥١,٦٣٣ عمر يونس محمود عبداهللا  .٤١

  


