


 

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

  

  بكالوريوس: ةالشهاد                                                                                     مسائي: الدراسة

  
  اسم دورة التخرج      5/8/2010 في 9/33/14152  : رقم وتاريخ األمر الجامعي     2010 / 2009  سنة التخرج

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول94.9878 ضحى سالم اسماعيل ابراهيم 1

 األول87.2808  جهان تيمور قادر عبد الكريم 2

 األول84.4984 نعم عبد اللطيف يحيى عبد الفتاح 3

 األول83.7166 محمود عماش حسين حنظل 4

 األول82.8688 سعيد طه خليف عبد الرحمن 5

 األول82.5623 عبد الوهاب غانم عبد الجبار محمود 6

 األول82.2508 باسم سالم زكي مصطفى 7

 األول80.0753 محمود حسن علي حاتم 8

 األول78.2900 رسل سمير محمد بشير 9

 األول78.1153  شهاب احمدسعد احمد 10

 األول77.7729 ميسم ذنون سليم حسن 11

 األول77.5819 اشرف محمد طاهر ياسين عبد اهللا 12

 األول77.0661 غادة عبد االله سعيد محمد علي 13

 األول76.6176 هاني مسعود شريف عبد الباقي 14

 األول76.4812 اسالم عبد الوهاب يونس محمود 15

 األول75.7806  عمراعتماد جالل جبار 16

 األول75.4957  نوزت احمد شريف سيالة 17

 األول74.1107 قاسم حسين محمود عبداهللا 18

 األول74.0731 عبدالرحمن طالب عبدالرحمن جاراهللا 19

 األول73.5184 عبير خليل ابراهيم حامد 20

 األول73.2483 ثابت عبدالمجيد تركي حمادي 21

 األول72.6318 فىمحمد عبدالكريم عبدالوهاب مصط 22

 األول72.2892 مروان هاشم سالم قادر 23

 األول72.2798 نادية حكمت سليمان رشيد 24

 األول72.2198 دانية هيثم نجيب نجيب 25

 األول72.0486 لقمان حكمت يونس سليمان 26

 األول71.6913 محمد محمود توفيق عمر 27

 األول71.6159 احمد عبداهللا احمد عليوي 28



 األول71.3206 اع اسماعيل حموديشيماء هز 29

 األول70.6141 عبداهللا محمود حسن عكلة الجبوري 30

 األول70.5573 غفران رشيد مصطفى عبداهللا 31

 األول70.4461  علي عبدالستار حامد محمود 32

 األول69.9629 مناف باسل رؤوف امين 33

 األول69.2756 ضحى طارق احمد مصطفى 34

 األول69.2166 اسممروان صباح عبدالرحمن ج 35

 األول68.9508 طلعت وزير سعيد حسين الهالمي 36

 األول68.1309 سفيان صالح شيخو عبدالجبار 37

 األول67.4995 رأفت رياض فاضل نجم 38

 األول67.4066 أيسر محمد خلف عبداهللا 39

 األول67.1742 ثائر احمد محمد حسين 40

 األول67.1241 مضر سامي شيت حسين 41

 األول67.0811 راهيم ذنون جميلياسر إب 42

 األول66.6775 صبحي حميد احمد حسين الخدو 43

 األول66.2221 علي احمد حمو بكر 44

 األول66.1532 وضاح طالل نايف عبداهللا 45

 األول66.0164 هاجر خالد علي محو اغا 46

 األول65.7366  موفق علي حسن المعماري 47

 ولاأل65.6431 احمد محمد ابراهيم موسى 48

 األول65.1855 غالب عبدالوهاب احمد وهب 49

 األول65.1734 نور غائب محي الدين قزاز 50

 األول65.1611 صالح حسين اسماعيل ارتين 51

 األول64.9404 رغد سالم علي فتاح 52

 األول64.8145 طاهره عبدالكريم ياسين الحيالي 53

 األول64.5922 ابراهيم ثامر سعدون الفياض  54

 األول64.1769  احمد عبداهللاعلي محمد 55

 األول63.5404 ليث عبدالهادي يحيى الدبدوب  56

 األول63.4046 قائد حربي عبود خضر 57

 األول63.2564 محمد يونس ذنون زيدان 58

 األول63.2489 عكرمه سعيد مجيد حسن 59

 األول63.2485 محمد ناثر محمد محمود 60

 ولاأل63.2012 صالح ناطق محمد ضيف الجبوري 61

 األول63.0610  حسان عبدالباري محمد شيت 62

 األول62.1444 عبدالقادر حامد مجيد حسن 63



 األول61.6029 ساهره جمال غريب علي 64

 األول61.5413 زياد علي لطيف مصطفى 65

 األول61.3087 عماد عبدالرزاق زيدان 66

 األول61.2264 محمد سالم غانم احمد 67

 األول61.1522 حسين شاهر احمد عبيد 68

 األول60.4606 ميسم مؤيد حسن يحيى 69

 األول60.1906 زيد جاسم سلطان خليل الخليل 70

 األول59.8215 معمر علي محمود ياسين 71

 األول59.6070 محمود عبدالرحمن يحيى حسين 72

 األول59.0903 احمد اسماعيل احمد محمود 73

 األول59.0305 وليد فتاح حامد ظاهر 74

 األول58.6053 مد حميدخالد عطية اح 75

 األول58.2062 فتحي خلف صالح حمادة 76

 األول58.1942  فراس صالح محمد حسين 77

 األول57.4236 بشار حمزة خضر حمودي 78

 األول57.3215 شعالن عبدالجبار اسماعيل حمادي 79

 األول55.7974 منذر خلف جمعة صالح 80

 األول54.2260 وسام شاكر محمود لطيف 81

  



 
  المحاسبةقسم :     القسم     كلية اإلدارة واالقتصاد         :  الكلية                    جامعة الموصل      : معة الجا

  

  بكالوريوس:                                                                               الشهادة  مسائي: الدراسة 

  

   : اسم دورة التخرج  5/8/2010 في 9/33/14152  :م وتاريخ األمر الجامعي  رق2010-2009: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول96.6822 كفاح يونس محمود داؤد العروفة .1

 األول92.1370  احمد محمد علي محمد أمين الحيالي .2

 األول91.8455 أمل روبيل كوريا هرمز مكابو .3

 األول90.7598 واء يوسف سليمان داؤدر .4

 األول88.8728 شيماء محمد مصطفى يونس .5

 األول87.7099 مثنى طلب محمود شاهين العنزي .6

 األول87.4700 احمد عدنان شهاب احمد الخيرو .7

 األول86.6301 معن جاسم محمد سلطان .8

 األول86.3762 زينب طه محمد علي الجبوري .9

 األول84.3076 عبد اهللا عبد القادرأزهر عبد القادر .10

 األول82.2292 سيماء سعيد محي الدين احمد.11

 األول79.6103 إسراء ثامر محمود حمودي.12

 األول78.4026 عبد اهللا محمد سعيد محمد أمين.13

 األول78.2827 رنا عبد الغني علي مصطفى.14

 األول78.1661 حمدون مشهلة قاسم محمد .15

 األول77.9098 ق احمد محمدشيماء عبد الرزا.16

 األول77.2248  وليد خالد بكر خضر الحمداني.17

 األول76.3958 ياسر صالح خضر حسين.18

 األول75.6187 رمزية قادر حجي محمد الزيباري.19

 األول75.2426 رافع فتحي محمود حسين العساف.20

 األول74.8925 هنادي سامي يحيى شيت.21

 األول74.8653 علي محمود خضير جدوع.22

 األول74.8564 فائز بشير إبراهيم صالح.23



 األول74.0443 عمر احمد فتحي خلف.24

 األول73.4772 شهم كمال يعقوب الرمضاني.25

 األول72.8048 يوسف محمود محمد صالح.26

 األول72.0673 سيف حازم حسن علي.27

 األول71.6227 سعد عبد السالم محمود عزيز.28

 األول71.3862  العالويلمياء صالح فتحي احمد.29

 األول70.7081 أسيد محمود إبراهيم عبد اهللا الحمداني.30

 األول70.6523 إبراهيم عبداهللا محمد العكيدي.31

 األول69.7993  طه حازم توفيق طه.32

 األول69.4932 علي ليث شريف محمود.33

 األول69.2774 هيثم حميد محمد سلمان.34

 األول68.9988 احمد سعيد إبراهيم خالد.35

 األول68.8609 بشرى شهاب احمد الحيالي.36

 األول68.3874 محمد غانم جاسم محمد.37

 األول68.1925 ياسر شوكت زكي محمد.38

 األول67.3152 معن عزالدين مصطفى احمد.39

 األول67.0306 ارأس محسن يوسف سلمان البرواري.40

 األول66.8106 زيد ليث عبد الهادي إسماعيل.41

 األول66.3228 يل إسماعيل عليحسين خل.42

 األول66.0734 حسام الدين رياض عبد العزيز محمد.43

 األول66.0187 إيمان عبد اهللا عمر حسن الحمداني.44

 األول65.8554 عالء نزار احمد حسين.45

 األول65.7490 مهند موفق إسماعيل مصطفى.46

 األول65.3536  فارس خالد أسمير جاسم.47

 األول65.1577 إسماعيل احمدعبد الوهاب هزاع .48

 األول64.6636 فتحي محمد عثمان احمد الجبوري.49

 األول64.6464حسن محمد عبدالحميد عبدالمجيد الراوي.50

 األول64.2356 ود باسم ناصر حسن.51

  63.9127 وعد ظاهر عليوي لجي الجبوري.52



 األول63.3501 عالء منتصر عبد المنعم محمد.53

 األول61.8104 حسينعماد إدريس أمين .54

 األول61.7846 لقاء ميسر محمد شريف.55

 األول61.1058 هيثم يوسف فاضل محمد.56

 األول60.8724 خزعل زيدان هالل محمد الكردوش.57

 األول60.5092 رؤى طارق معيوف عبد اهللا  .58

 األول59.9923 محمود وليد محمود علي الفهد.59

 األول59.2951 مهند سالم عبد الحميد مصطفى.60

 األول58.5148 حسين علي حسين حسين.61

 األول56.9090  رمضان خلف محجوب محمد الجبوري.62

 األول56.5465 وسيم صباح خضوري بطي.63

 األول56.4791 بسام كنعان محمد محمود االومري.64

 األول56.2522 ماهر عامر شهاب جرجيس العكيدي.65

 األول55.9135 صالح عبد اهللا احمد شهاب.66

  األول55.3165 رجوى رائق محمد رشيد.67

 



  
 



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

  

  بكالوريوس:        الشهادة                                                                               مسائي: الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج     3/10/2010 في 9/33/19708  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني  64.8701  محمد إبراهيم احمد السيد 1

 الثاني  64.4081  محمود إبراهيم علي حسين 2

 الثاني  63.6610  عمار مال اهللا إبراهيم حمو الدباغ 3

 الثاني  62.8387   علي صالح عبد الجبوريعبد اهللا 4

 الثاني  62.7074  عمار محمود عبد ذنون 5

 الثاني  62.6170  محمد نبيل نوري حسين 6

 الثاني  62.5224  فارس قاسم علي محمد 7

 الثاني  62.1580   محمد العطا اهللازسعود عبد العزي 8

 الثاني  61.3124  خالد نافع خطاب فتحي 9

 الثاني  60.9685   عوادحسام عواد عبد اهللا 10

 الثاني  60.7682  ن عليسنهى رمضان ح 11

 الثاني  59.9029  فتاح عسكر خالد خلف 12

 الثاني  59.8580  المنذر اسكندر محمود رجب 13

 الثاني  59.6204  عباسزهراء ضياء محمود  14

 الثاني  59.0081   حمفيشيوسف سعدي مصطفى 15

 الثاني  57.8870  اسماعيل ضرغام محمود احمد  16

 الثاني  57.8187   عبد اهللا عايد تركي جدوع 17

 الثاني  57.7039  صفوان خالد حمادي جبر 18

 الثاني  57.5304  رغد عبد اإلله ذنون علي 19

 الثاني  57.2683  انور شاكر عبدالعالي عبداهللا 20

 ثانيال  56.9124  احمد اسعد ابراهيم حسين 21

 الثاني  56.8750   حميد احمد عزالدين محمد شيت 22

 الثاني  56.8188  خالد عزيز محمد صديق سيدوش 23

 الثاني  56.7000  دقصي حازم هادي عبو 24

 الثاني  56.4777  واصف جازي محمد صالح 25



 الثاني  55.9104  عنان صالح احمد خضر 26

 الثاني  55.9001   احمد عفاف محمد بشير توفيق 27

 الثاني  55.8717  د حميد سليمانمحمد حمو 28

 الثاني  55.5909  الرزاق حسن عمر سالم عبد 29

 الثاني  55.4700  سلمان  تومان  عليكرار 30

 الثاني  55.3617  حمود ابراهيم عايف المحمد 31

 الثاني  55.0040   خضر اسامة حامد جرجيس 32

 الثاني  54.7743  محمد نزار يونس محمود 33

 الثاني  54.2886  عمر حسين محمد حسين 34

 الثاني  53.8733  احسان غسان عبدالرزاق مصطفى 35

 الثاني  53.3184  ميسر جاسم محمد احمد 36

 الثاني  53.2751  عمر صالح مهدي نصيف 37

 الثاني 52.8061 مروان خالد ذنون سياله 38

  



 
 
 

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

  

  بكالوريوس:                                                                                            الشهادة مسائي: الدراسة 

  
  :ة التخرج اسم دور         3/10/2010 في 9/33/19708  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الثاني  68.8664  محمد منديل صالح حسين 1

 الثاني  66.4749  معن علي ياسين سرحان الهاشمي 2

 الثاني  66.2205  ايمان محمود صالح عبداهللا 3

 الثاني  65.4506  تغريد محمد عبداهللا حاج ياسين 4

 الثاني  65.2387  بدرانيحسام احمد محمود عبيد ال 5

 الثاني  64.9111  اشرف مؤيد احمد عمر الحكيم 6

 الثاني  64.8144  زكريا نبيل سعداهللا محمد العبيدي 7

 الثاني  64.3019  محمد علي طارق محمد علي 8

 الثاني  63.9863  رضوان احمد مصطفى يونس العبادي 9

 الثاني  63.9073  ضياء غانم محمد حسن 10

 الثاني  63.7095  سم الطائياياد سمير عزيز جا 11

 الثاني  63.5039  وليد خالد فتح اهللا مجيد 12

 الثاني  61.6140   ارتين سيزار اكرم اسماعيل 13

 الثاني 61.6117  محمد مؤيد عبداهللا حمادي الدليمي 14

 الثاني  61.3467  اياد اياد احمد محمد الدغمان 15

 الثاني  61.2184  جنان عبداهللا طه عبداهللا الملك 16

 الثاني 60.7277   توفيق حميد صالح باقيحميد 17

 الثاني  60.4579  وليد مصطفى ابراهيم جوبان  18

 الثاني  60.3421  سعد مطر محمد صالح  19

 الثاني  60.1240  عمر ميسر داؤد الحديثي 20

 الثاني 60.0613  مها عبداهللا قاسم مصطفى العبيدي 21

 الثاني  59.5711  احمد نذير ابراهيم احمد حمو الياسين 22



 الثاني  59.1583   عمرسارة صالح يوسف 23

 الثاني  59.1523  علي خالد علي حميد 24

 الثاني  58.8372  بالل خالد ابراهيم الحيالي 25

 الثاني  58.0419  نوفل سالم صالح موسى  26

 الثاني  57.9044  مهند ياسين احمد وهب  27

 الثاني  57.7678  هديل خالد علي احمد 28

 الثاني 57.5198  شيديار تحسين عبداهللا علي االترو 29

 الثاني  57.1574  علي سالم يونس سليمان 30

 الثاني  57.1044   خليل الحمداني شهاب احمد قاسم 31

 الثاني  57.0137  متي بهنام ملكي افرام ميرزا 32

 الثاني  56.9876  احمد هاشم احمد جبر الهاشمي 33

 الثاني  56.8951   مصطفى عبدالرحمن احمد محمد 34

 الثاني  56.5973  يانور عبد القادر فتح 35

 الثاني  56.3627  محمد محفوظ يحيى سليمان  36

 الثاني  56.2148  امير فرحان اسماعيل مصطفى 37

 الثاني  56.1732  يحيى مصيب صابر غالب  38

 الثاني  56.0045  جمال ناصر مصطفى يونس الجحيشي 39

 الثاني  55.8474  يحيى سامي يحيى شيت  40

 الثاني  55.7121   رامي فائز انطون فتح اهللا 41

 الثاني  55.7024  مروان دريد خسرو محمد 42

 الثاني 55.5360  مصطفى محمد امين صديق  43

 الثاني  55.4743  سليمان سعد محمد علي  44

 الثاني  55.4270  احمد وعد محمد احمد العكيدي 45

 الثاني  55.3266  عمر صالح احمد حسين 46

 الثاني  55.1611  حذيفة حاتم نجم عبد  47

 الثاني  55.0354  عزيز  عمر خالد شريف 48

 الثاني 54.7523   شعيب زيد ياسين بكر 49

 الثاني  54.5841  محمد سالم بدر علي الرحاوي 50

 الثاني  53.8609  نوار ثائر جوزيف داؤد 51



 الثاني  53.6767  حسين سامي اسماعيل ال اسماعيل 52

 الثاني  53.5091   محمد شمس اسعد جاسم 53

 الثاني  53.4740  احمد غانم شيت حمو االحمد 54

  الثاني  53.4735  احمد يونس علي حسن آل نعمات 55

 



  
  



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

  

  بكالوريوس:                                   الشهادة                                                         مسائي: الدراسة 

  
  :اسم دورة التخرج             30/3/2011 في 6107  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي2010-2009: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي  63.7758   احمد عبدالرحمن جرجيس حامد 1

 الدور التكميلي  59.6877  اكرم سليمان عثمان محمد 2

 تكميليالدور ال  58.6896  نبيل قاسم يحيى علي البكر 3

 الدور التكميلي  56.6612  صالح بشير علي خشمان الجرجري 4

 الدور التكميلي  56.0847  طارق عجيل صالح حديد 5

 الدور التكميلي  55.2768  قصي سالم جميل هاجد 6

 الدور التكميلي  54.9581  حارث احسان طه ايوب 7

 الدور التكميلي  54.3474  علي فتح اهللا محمد علي 8

 الدور التكميلي  54.2392  انمار احمد يونس محمد 9

 الدور التكميلي  54.1633  رياض ابراهيم ثلج وحيش10

 الدور التكميلي  53.8958  احمد خلف احمد سليمان11

 الدور التكميلي  53.7428  حسام الدين محمود شكر مجيد12

 الدور التكميلي  53.5906  بختيار محمد صالح مصطفى13

 الدور التكميلي 53.3655  عمار محمد عارف حسين14

 الدور التكميلي  53.2749  ى كورياشامل عبداالحد موس15

 الدور التكميلي  53.1476   ياسر عبداهللا علي احمد16

 الدور التكميلي  52.9509  محمد عريبي حسين الجبوري17

  الدور التكميلي  51.7844  ابراهيم خليفة محمد جاسم الجبوري 18
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  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  الدور التكميلي  60.8880  غزوان رعد نافع بشير شفو 1

 الدور التكميلي  58.8572  انس حازم سعداهللا عبداهللا الدباغ 2

 الدور التكميلي  58.1083  رف حسن جرجيس البياتياش 3

 تكميليالدور ال  56.5003  مؤيد وسمي احمد خليفة 4

 الدور التكميلي  56.3596  سالم امين محمد موسى 5

 الدور التكميلي  56.0711  نصرت شاهين رجب عزيز 6

 الدور التكميلي  55.1043  مأمون خلف احمد عبداهللا الجبوري 7

 الدور التكميلي  54.5285  عمر صالح محمود يونس 8

 الدور التكميلي  53.5409  ميساء سعيد عبداهللا سعيد 9

 الدور التكميلي  53.4446  اهر عبدالواحد الليلةاحمد عماد م10

 الدور التكميلي  52.9816  حذيفة محمد صالح محمد خضر11

 الدور التكميلي  52.5774  احمد عبدالكريم عبدالفتاح محمود12

 الدور التكميلي  51.9508  عالء خزعل صديق اسماعيل13

 الدور التكميلي  51.3499  احمد اكرم محمد جاسم14

 


