
  



 
الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                               القسم :  ادارة اعمال        

 
 الدراسة : مسائي                                                                                      الشهادة : بكالوريوس 

 
                      اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥ في ٦۳۳۲    رقم وتأريخ االمر الجامعي :۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

االول  ۸۰.۳۳۲ ندى حسون يونس االغا  .1
 االول ۷٥.۱۱۳ صفوان عبدالمنعم حميد  .2

 االول ۷۲.٥۰٥ صبحي فتحي رمضان   .3

 االول ۷۲.٤۹۸ قصي هاشم نايف   .4

 االول ۷۱.۲۳۹ اسماعيل شفان كبعو  .5

 االول ۷۰.۹۳٥ هيفاء عبد قاسم  .6

 االول ٦۹.٥۸٤ مثنى عليج عبد  .7

 االول ٦۹.۳٥۳ حميد داؤد هفن  .8

 االول ٦۹.۳۳۸ عبدالجليل محمود خضير  .9

 االول ٦۸.٥٤۸ عالء ماجد فتوحي   .10

 االول ٦۸.۱۱۷ هناء عدالت حسن   .11

 االول ٦۸.۰۱٤ صباح احمد عبار   .12

 االول ٦٦.۹۱٦ عمر فاروق ابراهيم  .13

 االول ٦٦.٦۳٤ خالد اسماعيل احمد  .14

 االول ٦٦.٤٥۳ عبدالجبار صالح علوان   .15

 االول ٦٦.۰۱۸ احمد عطية نامس  .16

 االول ٦٥.٦۰٤ هشام عبدالهادي عبد  .17

 االول ٦٥.٥۸۰ مهند محمد زكي   .18

 االول ٦٥.۳۹٤ ابراهيم عجاج جرجيس  .19

 االول ٦٥.۲۱۰ نشوان زكي داؤد  .20

 االول ٦٤.۹۷۳ عالء خلف حميد  .21

 االول ٦٤.۹٦٤ ليث نوري ابراهيم   .22

 االول ٦٤.۸۰٤ ازهر عبداهللا عيسى   .23

 االول ٦٤.٥٤۸ ريان حسون يونس   .24

 االول ٦٤.۰٤٤ ماهر حسين توفيق  .25

 االول ٦٤.۰۲٤ قيس جالل الياس  .26

 االول ٦٤.۰۰۹ عباس فاضل جميل   .27

 االول ٦۳.٤٤۸ نشوان محمد ابراهيم   .28



 
الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                               القسم :  ادارة اعمال        

 
 الدراسة : مسائي                                                                                      الشهادة : بكالوريوس 

 
                      اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥ في ٦۳۳۲    رقم وتأريخ االمر الجامعي :۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦۳.٤۲٥ خالد فتحي ابراهيم  .29

 االول ٦۳.۳۹۸ سلمى خليل اسماعيل  .30

 االول ٦۳.۳٦۰ خلف ملحم حمو  .31

 االول ٦۳.۰۷٦ كامل عيسى محمد  .32

 االول ٦۲.۷٥۸ محمد شهاب احمد   .33

 االول ٦۲.۷۲۳ خالد علي محمود  .34

 االول ٦۲.٤۸۹ ذكاء محمد عبداهللا  .35

 االول ٦۲.٤٤۳ صفاء طه محمد  .36

 االول ٦۲.۲۸۱ فواح قصي محمد   .37

 االول ٦۲.۱۷۸ عبدالغني ابراهيم صالح  .38

 االول ٦۲.۱۳٤ اسماعيل ياسين محمد  .39

 االول ٦۱.۹٤۲ صفوان ذنون داؤد   .40

 االول ٦۱.۷۸۹ ثائر علي مرعي  .41

 االول ٦۱.٥۸٦ نشوان مرعي حسن  .42
 االول ٦۱.٤۲۰ غانم محمد خلف   .43
 االول ٦۱.۱۳٤ هشام ناظم حازم  .44
 االول ٦۰.٦۱۸ بالل جاسم علي  .45
 االول ٦۰.۳۷۲ ميسر احميد طه  .46
 االول ٦۰.۲۱۱ هفند سليمان خضر  .47
 االول ٦۰.۱٥۷ محمد عبد الوهاب ابراهيم  .48
 االول ٥۹.۹۷٦ سعد حسين علي  .49
 االول ٥۹.۸۳۸ خالد كوري ابراهيم  .50
 االول ٥۹.۸۳۰ احمد اكرم عبد مصطفى  .51
 االول ٥۸.۹۰۱ ريان صالح عكلة   .52
 االول ٥۷.٦۸۷ عماد حازم حسن  .53
 االول ٥٦.٤٤۸ ياسر نزال محمد   .54
55.     

 
 
 



  
 

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

   ا لدراسة : مسائي                                                                                  الشهادة : بكالوريوس 
 

                 اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥في٦۳۳۲         رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
االول  ۹۱.۱٤۳ وفاء يونس حمودي  .56
 االول ۸٤.۲٥۳ سيف عبدالرزاق محمد  .57

 االول ۸۲.٤٤۳ زهراء احمد خليل  .58

 االول ۸۱.٥۷۸ اميمة يونس ابراهيم  .59

 االول ۸۰.٦٥٥ اياد محمد صالح اسماعيل  .60

 االول ۷۹.۹٦۷ جمال نوفل جميل   .61

 االول ۷۹.٣٩٠ شهلة قاسم يحيى   .62

 االول ۷۹.۱۰۳ الهام خالد يونس  .63

 االول ۷۸.۷٤۸ عثمان محمد علي محمد  .64

 االول ۷۸.٤۰۱ وسن وليد عبدالهادي  .65

 االول ۷۸.۲۱۸ وفاء احمد عبداهللا   .66

 االول ۷۸.۱۸٤ لمياء كمال جبرائيل  .67

 االول ۷٦.۱٦٤ محمود يوسف نوري   .68

 االول ۷٥.۷۰۱ احمد عامر عبدالعزيز  .69

 االول ۷٥.۳٥۸ احمد محسن صالح  .70

 االول ۷٥.۲۱٤ هدى ابراهيم علي  .71

 االول ۷٥.۱۹۲ زينة ميسر زكي  .72

 االول ۷٤.۹۲٤ ابراهيم عبداهللا فتحي   .73

 االول ۷٤.۲٥۷ احمد يعرب عبدالكريم  .74

 االول ۷۳.۲٤۰ اسراء موفق فاضل  .75

 االول ۷۲.۲۲۳ بشار عالوي محمد   .76

 االول ۷۲.۰۲٤ صالح احمد حسين  .77

 االول ۷۰.۹٤۳ حارث حازم محمد  .78

 االول ۷۰.٤۹۲ صهيب محمد محمود  .79

 االول ۷۰.٤۰۰ زيد عبدالرزاق محمد  .80

 االول ۷۰.۳۰۷ عمر شفيق عثمان  .81

 االول ۷۰.۰۳٥ احمد صديق ياسين  .82

 االول ۷۰.۰۰٦ سردار فاضل قاسم  .83



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

 
   ا لدراسة : مسائي                                                                                  الشهادة : بكالوريوس 

 
                 اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥في٦۳۳۲         رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
 االول ٦۹.٥۰٥ رنا بكر عزيز  .84

 االول ٦۹.٤٥٦ ابراهيم خليل ابراهيم  .85

 االول ٦۹.٤۲۰ حربية فتاح حليم  .86

 االول ٦۹.۲٥۸ محمود اسماعيل محمد  .87

 االول ٦۹.۱٦۳ جنان محمد صالح   .88

 االول ٦۹.۱۱۸ رائد سلمان محمد   .89

 االول ٦۸.۹۹۲ شيماء طه نجم  .90

 االول ٦۸.٦۳٥ سعد محمد صالح علي  .91

 االول ٦۸.٤۷۷ ظاهر عواد ظاهر  .92

 االول ٦۸.۲۰۲ امل محمد احمد   .93

 االول ٦۸.۱٤٤ عبير احمد ذياب المولى  .94

 االول ٦۷.۹۸٤ خلدون زيدان بشير مصطفى  .95

 االول ٦۷.۹٤٦ محجوب عثمان محمود  .96

 االول ٦۷.۹۲۲ اسراء محمد طاهر  .97
 االول ٦۷.۸۲۱ رنا منير نديم  .98
 االول ٦۷.۳۲٦ وليد فوزي احمد   .99

 االول ٦۷.۱۸۳ سبهان احمد عبداهللا   .100
 االول ٦٦.۹۹۹ احمد يوسف محمد   .101
 االول ٦٦.۹٦۹ رنا دريد سلطان  .102
 االول ٦٦.۹۲۷ اروى ذنون يونس  .103
 االول ٦٦.٤۱۳ مهند حمدان جميل   .104
 االول ٦٦.۳۸۱ علي حسين علي   .105
 االول ٦٦.۳۳۹ محمد ميسر حمادي  .106
 االول ٦٦.۱٦٦ فرمان شعبان عبد   .107
 االول ٦٥.۹۸۱ صالح فرحان محجوب  .108
 االول ٦٥.۹٤٤ اشرف اياد ذنون  .109
 االول ٦٥.۹۰۸ صفاء علي اكبر صالح  .110
 االول ٦٥.٥۰٥ سهى سعد متي  .111
 االول ٦٥.٤۳٥ باسمة ياسين عباس  .112



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

 
   ا لدراسة : مسائي                                                                                  الشهادة : بكالوريوس 

 
                 اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥في٦۳۳۲         رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦٥.٤۳۱ سيفو كنعان احمد  .113
 االول ٦٥.۳٦۸ اسماء اسماعيل ابراهيم   .114
 االول ٦٥.۳۳٥ االء محمد يحيى  .115
 االول ٦٥.۳۰۰ فيصل سامي احمد   .116
 االول ٦٥.۰٥٦ مصعب نوفل محمود  .117
 االول ٦٤.۹۸۹ سرمد هاشم سمير  .118
 االول ٦٤.۹۸٥ بشار عبداهللا حمادي   .119
 االول ٦٤.٦٤۹ محمد ليث حسين  .120
 االول ٦٤.٥٦۳ حذيفة عبدالوهاب ابراهيم  .121
 االول ٦۳.۷۸٦ سحر زهير وديع  .122
 االول ٦۳.۷۰۹ احمد اكرم يونس محمد الحيالي  .123
 االول ٦۳.٦۱٥ ميسر خليل ابراهيم  .124
 االول ٦۳.٥۱٤ زياد عبداللطيف عثمان   .125
 االول ٦۳.۳٥۸ منى سالم مال اهللا  .126
 االول ٦۳.۱٥٥ بشار محمد علي   .127
 االول ٦۳.۱٥۱ قيدار عبدالحسين حسن  .128
 االول ٦۳.۱۰٦ احمد عدنان عزو   .129
 االول ٦۳.۰۳۹ صهيب مروان حمدون  .130
 االول ٦۲.۹٤۸ حسين علي محمد صالح  .131
 االول ٦۲.٥۳۰ عواد شاكر احمد  .132
 االول ٦۲.٤۷۹ نجاح مال اهللا حمودي  .133
 االول ٦۲.٤٥۱ عمر سعيد خليل  .134
 االول ٦۲.۳۳۷ عدي هاني توفيق  .135
 االول ٦۲.۳۰۰ غزوان ادريس مال اهللا  .136
 االول ٦۲.۲٦۷ فارس احمد جاسم  .137
 االول ٦۲.۱۷۹ مفاز اكرم حسن  .138
 االول ٦۱.۹۷۲ ريان سعد احمد  .139
 االول ٦۱.۸۷۳ جاسم عبد اسماعيل  .140
 االول ٦۱.۸۱٤ خالص شكر احمد   .141



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

 
   ا لدراسة : مسائي                                                                                  الشهادة : بكالوريوس 

 
                 اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥في٦۳۳۲         رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦۱.٥۸۸ عصام انور محمد امين   .142
 االول ٦۱.٥۷۲ كرم سعداهللا خضير  .143
 االول ٦۱.۳٥۰ وليد يونس محمد  .144
 االول ٦۱.۱۰۰ احمد وعداهللا جاسم   .145
 االول ٦۰.۸۷٤ شيماء ياسين عباس   .146
 االول ٦۰.۸٦۹ ايناس محمد شهاب  .147
 االول ٦۰.۸۰۱ علي محمد قاسم  .148
 االول ٦۰.٦۲٥ سلوان خالد عبدالقادر  .149
 االول ٦۰.٤۲٦ سعود فيصل بشير   .150
 االول ٦۰.۳٥۷ ارين محمود حسين   .151
 االول ٦۰.۳۲۷ احمد يونس محمود  .152
 االول ٦۰.۲۹۱ رشا مؤيد دخيل   .153
 االول ٦۰.۲٦٦ ايناس سمير يونس  .154
 االول ٦۰.۲۳۹ محمود علي محمد   .155
 االول ٦۰.۲۲۷ عمر رافد حازم   .156
 االول ٦۰.۲۲۰ هالة غانم محمد  .157
 االول ٦۰.۰۸۷ عبدالملك هشام عبدالرحمن  .158
 االول ٦۰.۰٥۷ هبة يونس حمودي  .159
 االول ٥۹.۷۳٦ ظافر احمد ميكائيل  .160
 االول ٥۹.٦٥٦ احمد عبدالقادر محمد علي   .161
 االول ٥۹.٥۹۳ محمد محمود اسماعيل  .162
 االول ٥۹.٥۸۳ ضياء عبدالكريم محمود   .163
 االول ٥۹.٥٤۰ ذر موفق عمر   .164
 االول ٥۹.۳۰۳ مروان عبدالفتاح حامد  .165
 االول ٥۹.۲۹٦ سفيان مروان علي   .166
 االول ٥۸.۸۳۰ صباح عبدالمهدي الحافظ  .167
 االول ٥۸.٤۹۹ شارليت شمعون ابرام  .168
 االول ٥۸.۲۹۸ جيهان اسعد سليمان  .169
 االول ٥۸.۱۱۷ فراس صبحي محمود  .170



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

 
   ا لدراسة : مسائي                                                                                  الشهادة : بكالوريوس 

 
                 اسم دورة التخرج :۳۰/٦/۲۰۰٥في٦۳۳۲         رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٥۸.۰۷۸ مثنى محمد امين  .171
 االول ٥۸.۰۰۰ طيف انور علي  .172
 االول ٥۷.۹۸۰ غسان وعداهللا محمد   .173
 االول ٥۷.۸٥۱ سهيلة حاجي خالد  .174
 االول ٥۷.۸۰۱ ناشد سعدون عبدالرحمن  .175
 االول ٥۷.٦٤۷ فارس حمود محمد   .176
 االول ٥۷.٦۳٦ لبنى كوركيس نيسان  .177
 االول ٥۷.٥۰٤ علي ادريس احمد  .178
 االول ٥۷.٤۷۲ ليث محمد قدوري   .179
 االول ٥۷.٤۷۰ نزار عطية عبيد   .180
 االول ٥۷.٤٥۱ فاطمة خليل خانو  .181
 االول ٥۷.۲۰۰ عمر عادل محمد اسماعيل   .182
 االول ٥۷.۱٥۰ هشام محمود هالل   .183
 االول ٥۷.۰٦۲ قصي رياض عبد الرزاق   .184
 االول ٥٦.۸۱٥ عبدالرحمن عبداهللا حمد  .185
 االول ٥٦.۸۰٥ بشار مصطفى صالح   .186
 االول ٥٦.۷٥۱ منير فاروق محمد منير  .187
 االول ٥٦.٦۹٤ لورا مظفر دكران   .188
 االول ٥٦.۱۳۰ محمد غثيث احمد  .189
 االول ٥٥.۹۷٤ سالم علي ملحم  .190
 االول ٥٥.٥۱۹ سالم احمد يونس خليل  .191
 االول ٥٥.۳۳٦ رشا هاني سالم  .192
 االول ٥٥.۱۸٦ اشرف خالد يونس   .193
 االول ٥٤.٤۳۹ ريم غانم قاسم   .194

 
 
 
 
 
 
  



 



 
 

الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                              القسم :  ادارة اعمال         
 

 الدراسة : مسائي                                                                                       الشهادة : بكالوريوس 
 

                  اسم دورة التخرج :۳/۱۰/۲۰۰٥ في۱۰٥۲۹      رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥-۲۰۰٤سنة التخرج :
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 الثاني ٥۸.۱۷٥ عالء الدين محمد حاجم  95

 الثاني ٥۷.٥٥۱ عماد طلب طه   96

 الثاني ٥۳.٥۷٦ مؤيد يونس ابراهيم  97
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