
  



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                             الشهادة : بكالوريوس 

 
                       اسم دورة التخرج :۱/۷/۲۰۰۸في ۹۷٤٥       رقم وتأريخ األمر الجامعي :۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :     

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
االول  ۹۲.٦٤٦۸ ابرهيم محمد جاسم محمد  .1
 االول ۹۲.۲۲۰۷ احمد محمد ابرهيم حسن  .2

 االول ۸۸.۹۳۹٤ نادية متعب حسن علي  .3

 االول ۸۸.۲۰۹۲ اسراء ابرهيم محمود علي  .4

 االول ۸۸.۰٥۷٥ بيمان جاسم فتاح اسماعيل  .5

 االول ۸۷.۷۹۹۹ نضال علي سليمان رشيد  .6

 االول ۸٦.۱۲۷٤ عمر عدنان كامل عبداهللا  .7

 االول ۸٦.۰۷۲٥ تيسير احمد يونس طه  .8

 االول ۸٥.٦۱۸۷ عبداهللا فتحي عكيل الحديدي  .9

 االول ۸٤.۸۹٤۱ ناظم فاضل حسين خلف  .10

 االول ۸٤.۷۳۲۹ محمد حسن قدو جمعان  .11

 االول ۸۳.۲۰۷۲ عبد الجواد ياسين سعيد النعمة  .12

 االول ۸۲.۹٤۱۱ حارث حسين علي حسين  .13

 االول ۸۲.۸٦٤۰ عبد الستار محمد عبداهللا إبراهيم  .14

 االول ۸۲.٦۷۱۸ يوسف احمد عادي حمزة  .15

 االول ۸۲.۳۸٦٦ ياسين صالح حسن صالح  .16

 االول ۸۱.۲۳۲۸ فلح حسن محمد حماوي  .17

 االول ۸۰.۹۹٦۷ ايمن محمد حامد محمد  .18

 االول ۸۰.۹٤۰۳ تغريد ناظم محمد يونس  .19

 االول ۸۰.۸۸٤۳ سعد توفيق جاراهللا منير  .20

 االول ۸۰.٥۰۳۰ بهاء أكرم عوديش هرمز  .21

 االول ۸۰.۲۱۲٦ اشرف عبد الخالق مهيدي صالح  .22

 االول ۷۹.۰۷۲٤ زياد احمد محمد علي  .23

 االول ۷۸.۹٦۲۰ منى غانم صبري حيدر  .24

 االول ۷۸.۸۰٥٦ احمد محمد خلف عبداهللا  .25

 االول ۷۸.۳۲۸۹ احمد نهير عيدان   .26

 االول ۷۷.۳٥۷۲ حسام سعيد مجيد علي  .27

 االول ۷۷.۱۲۲۸ جليلة كوركيس يوحنا  .28



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                             الشهادة : بكالوريوس 

 
                       اسم دورة التخرج :۱/۷/۲۰۰۸في ۹۷٤٥       رقم وتأريخ األمر الجامعي :۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :     

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ۷٦.۱۷۹۹ سعد رافع جزاع حمادي  .29

 االول ۷٤.٤۸۰۹ منى محمود محمد خليل  .30

 االول ۷٤.۳۲۷٥ غازي عبدالجليل اسماعيل  .31

 االول ۷۳.٥۲٥۲ عمرة عامر عبد حسون  .32

 االول ۷۳.۱۹۱٦ علي عادل محمد عسكر  .33

 االول ۷۳.۱۳۷٤ محمد سيف الدين نجم عبداهللا  .34

 االول ۷۲.۳٦٦۸ جيان محمد سليم شهاب  .35

 االول ۷۲.۱۷۲۹ خليل ابرهيم اسماعيل احمد  .36

 االول ۷۲.۰٤۹٤ ليث برجس عاصي السعدي  .37

 االول ۷۱.۹۳۳٤ عبد الجبار حديد علوش حمد  .38

 االول ۷۱.٦۸۸۷ حسان خزعل امين حسين  .39

 االول ۷۱.۰۷٥۷ علي عبداهللا احمد حميد  .40

 االول ۷۰.۹۹۸٤ انتصار صديق  توفيق عبداهللا  .41

 االول ۷۰.٥۰٥۳ أيمن شعيب كرموش ابراهيم  .42
 االول ۷۰.۲٦۱۱ طارق عبد الجبار مجيد صالح  .43
 االول ۷۰.۰۲۰٤ احمد صالح طه محمد  .44
 االول ٦۹.۸۳٥۹ زيد صالح سالم قاسم  .45
 االول ٦۹.٦٤۲٤ غازي عبد الجبار حامد موسى  .46
 االول ٦۹.٦۳۹۲ انمار سعدون محمد عباوي  .47
 االول ٦۹.٥٦۱۱ فالح حسن احمد دخيل  .48
 االول ٦۹.۲۱۸۷ لمياء محمد طاهر ويس  .49
 االول ٦۸.۸۲٥۹ مهند فهد محمود حسين  .50
 االول ٦۸.۰۸۸۰ انوار حازم عبداهللا خورشيد  .51
 االول ٦۷.۹۳۱۳ افين سعيد احمد خالد  .52
 االول ٦۷.۸۷٦٤ عهود صبيح عثمان اليعقوبي  .53
 االول ٦۷.۷۲۹۲ سيف عادل حسين حسن  .54
 االول ٦۷.۱۲۹٥ سيف محمد ضياء يونس سليمان  .55
 االول ٦٦.۹۲۰٤ خالد علي احمد علي  .56



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                             الشهادة : بكالوريوس 

 
                       اسم دورة التخرج :۱/۷/۲۰۰۸في ۹۷٤٥       رقم وتأريخ األمر الجامعي :۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :     

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦٦.٦۰۸٦ عمار خلف مطر فراج  .57
 االول ٦٦.۳۰۲۰ خالد علي عباس الحديدي  .58
 االول ٦٦.۲۲۹۷ وهب احمد فتحي سلطان  .59
 االول ٦٥.۳۷۹۰ محمد يونس خضر   .60
 االول ٦٥.۰۳۷۸ محمد نوزت ابراهيم جرجيس  .61
 االول ٦٥.۰۰۲۹ هبة عامر محمود مصطفى  .62
 االول ٦٤.٥۳۷۰ حامد عبد المجيد محمد الحامد  .63
 االول ٦٤.٤۰۹٤ علي محمد محمود علي الطحان  .64
 االول ٦٤.۲۳٤۰ حمد اهللا صالح داؤد مسلط  .65
 االول ٦۳.۸۸۱۹ خالد محمد جمعة سعد  .66
 االول ٦۳.٥۳۷۰ فائز حازم خليل محمد  .67
 االول ٦۳.۲۲۷۹ صالح الدين احمد مصطفى  .68
 االول ٦۲.٥٤۹٥ عمار ابراهيم اسماعيل احمد  .69
 االول ٦۱.٦۱٥٥ حسن باسل يحيى داؤد  .70
 االول ٦۱.٥۸۸۸ محمد خالد يونس محمد  .71
 االول ٦۱.٥۱۰۹ غزوان محمد محمود إسماعيل  .72
 االول ٦۰.٥۱٤٥ احمد عون الدين محمد شيت  .73
 االول ٥۹.٦۹۳۷ مروة حازم خليل إبراهيم  .74
 االول ٥۹.٤۱۳٦ معتز حازم محمد علي حسين  .75
 االول ٥٦.۷۸۰۳ احمد علي حسين محمد  .76

 
 
 
 



  
 

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

الدراسة : مسائي                                                                                           الشهادة : بكالوريوس 
 

                اسم دورة التخرج :۱/۷/۲۰۰۸ في ۹۷٤٥               رقم وتأريخ األمر الجامعي :۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :  
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
االول  ۹۳.۷۰٦۹ طارق حسن جربوع حسين   .77
 االول ۹۰.۷٦٥۰ محمد عزت عبد القادر ابراهيم   .78

 االول ۹۰.۰۳۲٦ هناء سعداهللا عبداهللا احمد   .79

 االول ۸۹.۹۹۹۸ بيداء محمد طيب ظاهر محمود  .80

 االول ۸۷.۸۳۱۱ يونس عبدالكريم احمد عمر جمعة  .81

 االول ۸٦.۷۷۱۳ مهند محمد خضر شويخ  .82

 االول ۸٥.۱۰۱٥ ندى ابراهيم اسماعيل محمد   .83

 االول ۸٥.۰۹٦۷ فائزة كوركيس اوشانة كوركيس  .84

 االول ۸۳.۱۰۱٥ اسراء بشير عبداهللا سلطان   .85

 االول ۸۳.۰۷۳۱ محمد عفر محمد عبداهللا   .86

 االول ۸۲.٥٤٥٤ بشار غني احمد الجريسي   .87

 االول ۸۲.۰٥۱۰ خالد طارق حسين علوان   .88

 االول ۸۰.٤٤٤۲ خالدة محمد نوري يونس   .89

 االول ۸۰.۲۸۳٤ عزام غسان علي ذنون   .90

 االول ۷۹.۹٦۲۷ ليث خليل ابراهيم علي   .91

 االول ۷۸.۲۰۲٤ جبران ابراهيم محمد عبداهللا   .92

 االول ۷۸.۱۹۱۹ احمد هاشم صبري جواد   .93

 االول ۷۸.۰۷۰۳ عمر باسل يونس فتحي   .94

 االول ۷۷.٦۸۲۷ شامل صالح شيت عثمان   .95

 االول ۷٦.۷۹۱۰ خالد طاهر ذنون سعدو   .96

 االول ۷٦.۷۸۸۹ رائد اسماعيل علي عبداهللا   .97

 االول ۷٥.٦۱۸۷ جاسم محمد محمود عبو  .98

 االول ۷٥.۲۲۷٤ هدى عباس رمضان صالح   .99

 االول ۷٥.۱۲۸۱ ضحى نزار نوري ياسين   .100

 االول ۷٤.٥۱٥٤ علي ضياء كريم محسن السعدون   .101

 االول ۷٤.۲۱۹٥ سحر هاشم صالح محمود العبيدي  .102

 االول ۷۳.۷۷۳۷ محمد طه علي سلطان   .103



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                           الشهادة : بكالوريوس 

 
                اسم دورة التخرج :۱/۷/۲۰۰۸ في ۹۷٤٥               رقم وتأريخ األمر الجامعي :۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :  

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ۷۳.۳۹٦۰ خزعل مهدي اسماعيل جرجيس   .104

 االول ۷۱.٥۱٦٥ عمار وليد ابراهيم عزيز شماني   .105

 االول ۷۱.۲۹۳۰ عمر احمد صالح عبداهللا   .106

 االول ۷۱.۲۲۸۷ القعقاع عبدالمحسن علي شعيب   .107

 االول ۷۱.۱۷۲۱ محمد حميد احمد سعيد الحلو   .108

 االول ۷۰.٤۲٦٤ سعد خالد عبداهللا حسين   .109

 االول ۷۰.٤۱۰۸ عمار زهير محمد قاسم   .110

 االول ۷۰.۱۷۲٥ حسين علي غثوان خضير   .111

 االول ٦۹.۷٦۳٤ رياض محمد يونس قاسم   .112

 االول ٦۹.٦٤۹٦ علي راغب محمود عبداهللا   .113

 االول ٦۹.٦٤۱۱ داليا مبشر توفيق قاسم   .114

 االول ٦۸.٥٤۸۸ اركان كمال محمود حموشي   .115

 االول ٦۸.٤٤۷۹ زيد ناظم صديق حسن   .116

 االول ٦۷.٤۱۸۸ احمد صويلح طرخ عبداهللا   .117

 االول ٦٦.۹۹۰۸ عبداهللا عبد الرحمن عبداهللا    .118
 االول ٦٦.٤۸۰٦ عدي عبدالرحيم يونس مصطفى الحجاجي   .119
 االول ٦٥.۸۷٥٥ فخرية علي سليمان رشيد   .120
 االول ٦٥.۷٥٥٦ أزهار اكرم توفيق محمد العشو  .121
 االول ٦٤.٦۷٥۱ ليث عدنان نجم عبداهللا   .122
 االول ٦٤.٦٥۳۲ هدى عبداهللا حسون علي   .123
 االول ٦٤.٥۲۸٦ سهيل نجم عبداهللا حويش  .124
 االول ٦٤.٥۰٤۲ صبا نزار حسين علي   .125
 االول ٦٤.۰۱۸۰ أسامة سلطان إسماعيل ابراهيم   .126
 االول ٦۳.٥۷۷۲ احمد احسان ابراهيم عبداهللا   .127
 االول ٦۳.٤۸۱٤ احمد محسن علي ذنون   .128
 االول ٦۳.۲٦۳٤ علي احمد اسماعيل محمد   .129
 االول ٦۳.۰۸۲۲ عمر نزار عبدالرزاق احمد   .130
 االول ٦۳.۰۱٦٤ بشار محمد حسون عبدالرحمن   .131



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                           الشهادة : بكالوريوس 

 
                اسم دورة التخرج :۱/۷/۲۰۰۸ في ۹۷٤٥               رقم وتأريخ األمر الجامعي :۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :  

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦۲.۷۷۹۹ رغد سمير ابراهيم عبداهللا   .132
 االول ٦۲.٤٥٤۱ عمر عبداللطيف فتحي عبدالقادر   .133
 االول ٦۲.۳٦٤۳ عمر هاشم كسار خضير الحياني   .134
 االول ٦۱.٥۸۱۳ وسام محمد غزال مجيد الحيالي  .135
 االول ٦۱.٤۰۳۳ قتيبة هاشم فتحي السرحان   .136
 االول ٦۱.۱٦٤٥ سهيل عزيز حسين علي   .137
 االول  ٦۰.۱۸٦۹ فنار صبحي رشيد حسين    .138
 االول ٦۰.۱٥٦۲ قاسم عامر محمد آغا  .139
 االول ٥۹.۷٦۹٦ عبدالكريم سالم محمد صالح   .140
 االول ٥۹.۷۲۸٥ عبداهللا سالم محمود محمد   .141
 األول ٥۹.٤۸۷۰ اسراء ابراهيم جاسم محمد الشيخ   .142
 األول ٥۹.٤٥٦۳ جاسم محمد جاسم محمد   .143
 األول ٥۹.۱۷۷۲ قصي مجيد حسين احمد   .144
 االول ٥۸.۷٤۸٤ شاكر محمود سعيد هيجيل   .145
 االول ٥۸.٥٤۷۰ احمد ميسر احمد حسن   .146
 االول ٥۸.۰۸۹۹ ربيع نصرت فاضل   .147
 االول ٥۸.۰٥٥۸ محمد جمال خليل قاسم   .148
 االول ٥۷.۹۸٦۱ ريان مظفر حنا توما   .149
 االول ٥۷.۹٤٤٦ احمد محمد جايد علي   .150
 االول ٥۷.۸۱۹٦ احمد عبد النبي موسى عبيد   .151
 االول ٥۷.٦۸٥۲ سهى عزيز محمد علي   .152
 االول ٥۷.٤۸۹٦ ايسر حسام الدين داؤد مصطفى   .153
 االول ٥۷.۱۹۹۸ وعد مزهر سليمان ذهبان   .154
 االول ٥۷.۱۱۹۹ محمد ظاهر غربي بكر   .155
 االول ٥٦.۸۱۷۸ رافت يحي قاسم حسين   .156
 االول ٥٥.۹٥۹۳ تحسين جاسم محمد ياسين   .157
 االول ٥٥.٥۸۰۷ مزهر عشم عبداهللا حسين   .158
 االول ٥۳.۳۷۸۸ يونس سالم صابر حسين   .159



 
 
  

 
الجامعة :  جامعة الموصل                 الكلية :  كلية اإلدارة واالقتصاد                        القسم :  علوم مالية ومصرفية 

 
الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 

 
                        اسم دورة التخرج :۲۰۰۸ /۱/۷ في ۹۷٤٥     رقم وتأريخ األمر الجامعي : ۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج : 

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

األول  ۷۰.۰۱٥۰ شيماء عبد الغني احمد يوسف       .160
 األول ٥۷.۷۸۱۷ مصعب هاشم سالم حسين          .161

 األول ٥٥.٤۳٤۰ دريد سالم عائد رمضان  .162

 
 
 



  
 

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

الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 
 

                    اسم دورة التخرج :۱۲/۱۰/۲۰۰۸ في ۱٥۳۹۲       رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
الثاني  ٦۹.۷۸٦٤ عادل جليل جرجيس محمد  .163
 الثاني ٦۸.۷٦۰۲ احمد حكمت محمود محمد  .164

 الثاني ٦٦.۰۰۳۳ نشوان رابح محمد بشير  .165

 الثاني ٦٤.۷۳۲۹ اثير اديب حميد يونس  .166

 الثاني ٦٤.۰۹۷۹ ميعاد اسعيد وهاب خلف  .167

 الثاني ٦۳.۸٦۷۰ علي سعدون محمد  .168

 الثاني ٦۲.٤۱۲٥ مزاحم خضر محمد الخليل  .169

 الثاني ٦۱.۸۹۲۲ رعد عبد الحكيم ابراهيم محمد  .170

 الثاني ٦۱.۸٤٥۸ شعالن رعد محمد  إسماعيل  .171

 الثاني ٦۱.۷٥٥۹ احمد عبد الجواد عبد القادر   .172

 الثاني ٦۰.۷٤۰٦ احمد محمد احمد علي  .173

 الثاني ٦۰.٦۲٥٥ طالل عمر خلف  .174

 الثاني ٦۰.٤۸۸۲ عادل ابراهيم محمد مرعي  .175

 الثاني ٦۰.۳۹٤۱ صالح خضير عصفور داغر  .176

 الثاني ٦۰.۰۱۰۲ احسان اصلبي خلف  .177

 الثاني ٥۹.٦۹۱۱ محمد عبداهللا صالح حسين  .178

 الثاني ٥۹.٥٥۱۲ غسان حازم منصور عبداهللا  .179

 الثاني ٥۹.٤۱۹۸ صدام حسين جاسم محمد  .180

 الثاني ٥۹.۱۸۸۸ حكم حمد فرج حسين  .181

 الثاني ٥۹.۱۲۸۳ رياض صالح حميد حبيب  .182

 الثاني      .183

   الثاني ٥۸.۹۸۲۲ عقيل ادريس محمد يونس  .184

 الثاني ٥۸.۸۲۱٤ مروة فتحي عواد علي  .185

 الثاني ٥۸.۳۳۱٦ ضياء وليد احمد محمد علي  .186

 الثاني ٥۸.۲۸٥۳ محمد رشيد عبداهللا امين  .187

 الثاني ٥۸.۲۰٥۰ عدنان حازم رجب يونس  .188

 الثاني ٥۷.۹۹۳٤ امير حمدون محمد مصطفى  .189



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 

 
                    اسم دورة التخرج :۱۲/۱۰/۲۰۰۸ في ۱٥۳۹۲       رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 الثاني ٥۷.۸٥۲۳ عدنان خليل خلف محمد  .190

 الثاني ٥۷.٥۲۹٦ مروة خلف محمد الجبوري   .191

 الثاني ٥۷.٤٥۳۷ فهد رائد نافع عبداهللا  .192

 الثاني ٥۷.۳٥۲۱ عبداهللا عماد كامل حميد  .193

 الثاني ٥۷.۳۰٦۲ ذكرى محمد نوري حسين  .194

 الثاني ٥۷.۲۰۹۷ عبداهللا غانم محمد حسين  .195

 الثاني ٥۷.۰٥۸٥ عبداهللا ضياء عبداهللا حسين  .196

 الثاني ٥٦.۸۱۷۹ لينا سعيد عبداهللا الحاج سعيد  .197

 الثاني ٥٦.٥۸۰۷ مناور مزهر قيصون الشمري  .198

 الثاني ٥٦.٤۹۰۱ يونس ذنون يونس كاطع   .199

 الثاني ٥٦.٤٤۹٥ رميث قيس محمد صبري  .200

 الثاني ٥٦.۱۰۱۲ محمد عادل عبد القادر حسن   .201

202.      
 ٥٦.۰۱٥۰ حمودي احمد تركي عبداهللا   

 الثاني

 الثاني ٥٥.۸۳٦۰ احمد نصير عبدالفتاح شيت  .203

 الثاني  ٥٥.٤۲٥۸  ريان رياض مهدي صالح  .204

 الثاني ٥٤.۷۰٥۲ مهند علي حسن احمد  .205

 الثاني ٥٤.٥٤٦۹ يحيى رعد يحيى محمد  .206
 الثاني ٥٤.٤۱۲۷ عبدالكريم عبداآلله عبد الكريم خلف  .207
 الثاني ٥٤.٤۰٤۰ احمد محمد صديق صالح  .208
 الثاني ٥٤.۳٦۱٦ عدنان صبحي اسماعيل ابراهيم   .209
 الثاني ٥۳.۷۹۱۳ عطية محمد عباش محمد  .210
 الثاني ٥۳.۲۱٥۲ عمر هذال غانم حمدون  .211
 الثاني ٥۳.۱۰۷۳ محمد ذياب ضبع محمود  .212
 الثاني ٥۲.۰٥۲۱ مشل خميس فنر الفيصل  .213

 



  
 

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

الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 
 

                   اسم دورة التخرج :۱۲/۱۰/۲۰۰۸ في ۱٥۳۹۲      رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :  
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
الثاني  ۸۸.۸۰٤۰ ايناس الياس خضر ايوب  .214
 الثاني ٦٥.۰٥۹۱ محمد حسن زيبار عباس  .215

 الثاني ٦٤.۹٦٦٤ غيداء حسن علي محمد  .216

 الثاني ٦۱.٥٥٤٤ علي عبداللطيف محمد اسماعيل  .217

 الثاني ٦۰.٤٥٦۲ ليث محمد عبدالهادي سليم  .218

 الثاني ٦۰.۰٦۹۳ محمود محمد خضر شرجي  .219

 الثاني ٦۰.۰٦۸۱ اسراء عبدالجبار كريم ابوقاسم  .220

 الثاني ٥۹.۳۷۸۲ سميرة انيس محمود محمد  .221

 الثاني ٥۸.٥۹٥۷ نشوى احمد زيدان جاسم  .222

 الثاني ٥۸.۲٥۳۲ هاله غانم سليمان احمد  .223

 الثاني ٥۷.٦۳۲۷ محمد محمود حمود بكر  .224

 الثاني ٥۷.۳۷۰۸ عبدالباسط جمعة علي محمد  .225

 الثاني ٥۷.۲۷۷۹ هدى حمزة علي شريف  .226

 الثاني  ٥۷.۰٦۹۳  صبا ميسر حمادي احمد العبد اهللا  .227

 الثاني ٥۷.۰٤۷٦ محمود ثامر محمود احمد  .228

 الثاني ٥٦.٦٤۳۰ شاكر محمود محمد محمود  .229

 الثاني ٥٦.٥٦۰۹ عمر محمد احمد قاسم  .230

 الثاني ٥٦.٥۳۸۷ سعد احمد خلف عبدالكريم  .231

 الثاني ٥٦.۰۷٤۷ محمد نزار ابراهيم عبو المعماري  .232

 الثاني ٥٥.٥۸۰۷ نجم سالم نجم عبداهللا  .233

 الثاني ٥٥.٤٤۱۳ فارس ثائر محمد فاضل  .234

 الثاني ٥٥.۳۸۷۸ مثنى محمد صالح داؤود  .235

 الثاني ٥٥.۰٦٦٦ اثيل فرحان محمد حميد  .236

 الثاني ٥٤.۹۱٤٤ سليمان صالح عبداهللا محمد  .237

 الثاني ٥٤.٦٥۹۹ ابو بكر عبدالستار حميد محمد  .238

 الثاني ٥٤.٦۰۳٤ علي حازم محمد حساني آل ملكو  .239

 الثاني ٥٤.٤۲۷۲ محمود سهيل محمد علي اسماعيل  .240



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 

 
                   اسم دورة التخرج :۱۲/۱۰/۲۰۰۸ في ۱٥۳۹۲      رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :  

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 الثاني ٥٤.٤۰۸۰ محمد سعدي حسين محمد  .241

 الثاني ٥٤.٤٦٤٦ معتصم غازي عبدالرحمن عبداهللا  .242

 الثاني ٥٤.۳٦۳۷ مصطفى رعد عبداهللا توفيق  .243

 الثاني ٥٤.۳٤۳۲ احمد محمد سعيد حمادي عبدالجبار  .244

 الثاني ٥٤.۲۸۷۱ ساالر داؤد محمد علي  .245

 الثاني ٥٤.۰۹٥۲ بشار جمعة محمود كريدي  .246

 الثاني ٥۳.۸۱۹٥ دينا جاسم محمد حسن  .247

 الثاني ٥۳.٤٤۰۸ عبدالرحمن حسين محمد طاهر  .248

 الثاني ٥۳.۳٤۱۲ طاهر يحيى خلف حسين  .249

250.  
 ٥۳.۱٤۸۰ ابراهيم صويلح طرخ عبداهللا

 الثاني

 الثاني ٥۳.۱۳۸۷ رغد خالد احمد عبداهللا  .251

 الثاني ٥۳.۱۲۲۹ احمد يونس جاسم مرجان  .252

 الثاني ٥۲.۹٦۱۷ نوار نوفل حامد يحيى  .253

 الثاني ٥۲.۹۱٤٥ مضر فاروق كمال الدين محمد  .254

 الثاني ٥۲.۸٦۹۰ حسين موفق عبدالهادي شاهين  .255

 الثاني ٥۲.۸٤٤۷ راكان ابراهيم احمد رجب  .256
 الثاني ٥۱.۷٦٤۱ محمد بشار فيصل حبو  .257
 الثاني ٥۱.٦۸۲۲ حمدان حسين عبداهللا حسين  .258
 الثاني ٥۱.٤۹۷۱ مهند مولود خضر  .259
 الثاني ٥۱.۰۸٥۸ زياد طارق علي آغا  .260

 



  
 

الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                           القسم :   علوم مالية ومصرفية 
 

الدراسة : مسائي                                                                                           الشهادة : بكالوريوس 
 

                   اسم دورة التخرج :۱۲/۱۰/۲۰۰۸ في ۱٥۳۹۲        رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰۷/۲۰۰۸سنة التخرج :
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
الثاني  ٥٦.۲٥٤۳عمر عبدهللا فائق عبد الحافظ   .1
الثاني  ٥٦.۲۰٦۹ ذنون يونس ذنون محمد  .2
 الثاني ٥٥.٥۲۱۹ خيري نايف ابراهيم غانم  .3

 الثاني ٥٤.۹۳۱۰ منير محمد مطر عيسى  .4

 الثاني ٥٤.٤۸٦۹ عالء ذنون ايوب يوسف  .5

 الثاني ٥۲.۹۹۷٦ غانم رياض مصطفى محمد  .6

 الثاني ٥۲.٤۱۷۱ ايمن عدنان محمد سعيد محمد  .7

 الثاني ٥۱.۷۳۷٤ عدنان حسين عويد عبد اهللا  .8

 الثاني ٥۱.٦۳۹۰ مازن عبد العزيز محمود الطائي  .9

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 


