


   
  

    إدارة االعمال: القسم                  كلية االدارة واالقتصاد            :     الكلية      جامعة الموصل            :  الجامعة 
  
  الوريوسبك:  الشهادة                                                                                          مسائي: لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج             ٨/٨/٢٠٠٧في ١٣٣٥٣  :    رقم وتأريخ االمر الجامعي        ٢٠٠٦/٢٠٠٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٩٠,٩١١ ياسر خطاب عمر حامد    .١

 االول ٨٨,٤٦٩  نجم منديل عبداهللاإسماعيل   .٢

 االول ٨٦,٩٤٤  خليلإبراهيم إسماعيلعماد    .٣

 االول ٨٦,٧٢٧ عماد عطو حامد حمادي   .٤

 االول ٨٥,٧٠٣ مهند خالد احمد عبد اهللا   .٥

 االول ٨٥,٥٣٢ يونس محمد خضر اطحير   .٦

 االول ٨٥,١٦١ حنان فاضل جميل رشيد    .٧

 االول ٨٤,٩١٥ عدي محمد صالح حسن   .٨

 االول ٨٤,٥٢٠ سليماننسرين عبد اهللا بدوي    .٩

 االول ٨٣,٥٤١ محمد علي صالح حسن علي   .١٠

 االول ٨٣,٣٨٥ نزار محمد علي حسين   .١١

 االول ٨٣,٢٤٥ زينة عبد النافع خليل يحيى    .١٢

 االول ٨٢,٢٣٥ علي عبد اهللا محمد حمادي    .١٣

 االول ٨١,٨٤٢ محمد سليمان شاهين حسن   .١٤

 االول ٨١,٢٣١ علي عبد الستار عبدا هللا حسين   .١٥

 االول ٧٩,٥٧٨ يوسف علي قاسم محمد   .١٦

 االول ٧٩,٠٨٣ ياسين عبداهللا خلف جاسم   .١٧

 االول ٧٨,٤٥١ هيال صالح شيت عثمان    .١٨

 االول ٧٨,٣٣٧ ناظم احمد فتحي احمد   .١٩

 االول ٧٧,٦١٤ فرمان جراد مجذاب حميد   .٢٠

 االول ٧٧,١٨٠ ذنون يونس حمادي خلف   .٢١

 االول ٧٧,١٧٩ هشام محمود ايوب خليل   .٢٢

 االول ٧٦,٦٢٩ حازم خلف خضيرمناف    .٢٣

 االول ٧٦,٣٥٧  سليمانإبراهيم حسن أياد   .٢٤

 االول ٧٦,٢٨٤ سعد عبد الستار حامد مصطفى   .٢٥

 االول ٧٦,٠٣١ عمر غانم طه محمود   .٢٦

 االول ٧٥,٧٠٢ رواء سهيل محمد علي    .٢٧



 االول ٧٤,٨٢٢ إبراهيمخالد محسن بدران    .٢٨

 االول ٧٤,٦٣٨ علي ابراهيم علي شعيب   .٢٩

 االول ٧٤,٣٢٤ وعد اهللا قاسم محمدسعد    .٣٠

 االول ٧٣,٩٦٢ إبراهيم كرموش إسماعيلمحمد    .٣١

 االول ٧٣,٦٢٩ نزار احمد عبود عميري   .٣٢

 االول ٧٣,٢٣٢ عمر سالم عزيز صالح   .٣٣

 االول ٧٣,١٩٨ حسين محمد حسين يوسف   .٣٤

 االول ٧٢,٩١٨ خالد عبد العزيز سيدوش يونس   .٣٥

 لاالو ٧٢,٤٣٧ محمود حميد حويجة احمد   .٣٦

 االول ٧٢,٠٢١ محمد كريم حميد حسين العبيدي   .٣٧

 االول ٧١,٨٠١ قيس عبد الرحمن محمد شويت   .٣٨

 االول ٧١,٦٧٧ معاذ مهيدي يونس داؤد   .٣٩

 االول ٧١,٥٣٣ رنا سالم ذنون يونس   .٤٠

 االول ٧١,٤٦٧ سعد محمد امين احمد    .٤١

 االول ٧١,٣٦٢ سبهان عبد المنعم احمد محمود   .٤٢
 االول ٧١,٢٠٨ عدنان جرجيس محمد امين   .٤٣
 االول ٧١,١٠٥ محمد عبد صالح سلطان   .٤٤
 االول ٧٠,٧٣٢ دلفين احمد محمد عمر    .٤٥
 االول ٧٠,٦٨٨ عالء الدين عبد االله احمد حسين   .٤٦
 االول ٧٠,٤٢٥ عماد الدين قصي محمود عبد اهللا   .٤٧
 االول ٧٠,٣٠٨ راكان محمود محمد خلف   .٤٨
 االول ٦٩,٦٠٢ خيري محمد صالح علي   .٤٩
 االول ٦٩,٥٦٣ ج فتحي اسماعيلنجم صلفي   .٥٠
 االول ٦٨,٨٥٣ اسامة ليث محمد فائق مصطفى   .٥١
 االول ٦٨,٧٩٦ بسام محسن علي صالح   .٥٢
 االول ٦٨,٥١٤ حسان محمود ذنون صالح   .٥٣
 االول ٦٧,٩٧٥ ياسرعبد العزيز ذنون علي   .٥٤
 االول ٦٧,٤٩٦ صهيب يونس محمود محمد   .٥٥
 االول ٦٧,١١٢ صفوان شيت ياسين محمد   .٥٦
 االول ٦٧,٠٥٨  طالل زيدان عبودمحمد   .٥٧
 االول ٦٧,٠٣٣ احمد يوسف اسماعيل علي   .٥٨
 االول ٦٦,٩٨٤ يسر ابراهيم خضر محمد   .٥٩
 االول ٦٦,٩٧٢ بالل حازم عزيز عبد القادر   .٦٠



 االول ٦٦,٥٧٧ مهند مظفر عبد اللطيف اسماعيل   .٦١
 االول ٦٦,١١٧ خالد ابراهيم خلف فرج   .٦٢
 االول ٦٥,٩١٢ عبد اهللا محمد سليمان حمادي   .٦٣
 االول ٦٥,٦٩١ اقبال حاجي علي صالح   .٦٤
 االول ٦٥,٥٧١ عمر دريد راضي محمد   .٦٥
 االول ٦٥,٤٩١ ليث صالح احمد محمود   .٦٦
 االول ٦٥,٤٦٣ رافد جياد حبو سرحان    .٦٧
 االول ٦٥,٢٣٠ معن صالح عبوش حسين   .٦٨
 االول ٦٥,١٩١ شيرزاد سعدي علي فارس   .٦٩
 االول ٦٥,١٤٣ ابراهيم محمود محمد عبد الرحمن   .٧٠
 االول ٦٤,٨٩٦ عبير محمد علي محمد    .٧١
 االول ٦٤,٨٨٠ محمد محسن مصطفى ابراهيم    .٧٢
 االول ٦٤,٨٧٤ حسين محمد علي محمود محمد علي    .٧٣
 االول ٦٤,٦٠٨ مثنى محسن عبد اهللا صالح    .٧٤
 االول ٦٤,٤٥٥ احمد كردي حمود هزاع    .٧٥
 االول ٦٤,٤٠٠ عمر عماد حسن مصطفى    .٧٦
 االول ٦٤,٣٠٧ يوحنا خامسجاكلين كوركيس    .٧٧
 االول ٦٤,١٧٧ متعب حامد شبيثان صويان   .٧٨
 االول ٦٣,٩٧٠ نمير قحطان ايوب حسن    .٧٩
 االول ٦٣,٩٦٨ محمد يوسف حسين رمضان    .٨٠
 االول ٦٣,٩٥٩ ادهام زيد جلعو حمود   .٨١
 االول ٦٣,٦٧٠ مهدي علي صكر عبيد   .٨٢
 االول ٦٣,٦٢٥ عفاف رافع عقيل صالح   .٨٣
 االول ٦٣,٥١٨ مخلفثامر محمود عبيد    .٨٤
 االول ٦٣,٥١٢ احمد داؤد سالم يونس   .٨٥
 االول ٦٣,٤٧٤ عمار سليمان ذنون بكر   .٨٦
 االول ٦٣,٤١٤ وئام محمد خليل ثابت   .٨٧
 االول ٦٣,٣٣٧ محمد عماد حسن مصطفى   .٨٨
 االول ٦٣,٢٦٠ فرمان راكان خلف احمد   .٨٩
 االول ٦٣,١١٦ محمد حسين علي محمد   .٩٠
 االول ٦٢,٨٦٨ عمار فاضل عبد محمد   .٩١
 االول ٦٢,٧٢٢  الجريسفراس سعد اهللا جمعة   .٩٢
 االول ٦٢,١٥٧ نظام علي اسماعيل ابراهيم   .٩٣



 االول ٦٢,٠٥٧ محمد يونس محمد حسن   .٩٤
 االول ٦٢,٠٢٧ حسين علي عوض رمضان   .٩٥
 االول ٦١,٨٣٢ مهند حيدر سليمان سليمان   .٩٦
 االول ٦١,٤٩١ وطبان ادريس خلف ليجي   .٩٧
 االول ٦١,٤٨١ عبد اهللا عسكر ظاهر حسن   .٩٨
 االول ٦٠,٦٨٦ عمار صابر محيميد زويد   .٩٩
 االول ٦٠,٦٤٨ وسام طارق بكر محمود.١٠٠
 االول ٦٠,٦٢٣ سليمان خدر كارس خلف.١٠١
 االول ٦٠,٥٨٤ محمد حسين احمد صالح.١٠٢
 االول ٦٠,٤٩٢ ادريس انور بازيد عنتر.١٠٣
 االول ٦٠,٤٧٧ احمد محمد فؤاد بهجت.١٠٤
 االول ٥٩,٩٤٣ محمد احسان حسين صادق.١٠٥
 االول ٥٩,٦٤٦ محمد يوسف محمد لطيف.١٠٦
 االول ٥٩,٦٣٦ احمد حكمة ادريس سليمان.١٠٧
 االول ٥٩,٤٥٣ احمد فائق علي صالح.١٠٨
 االول ٥٩,٣٨٨ كمال محمد سلمان محمد البدر.١٠٩
 االول ٥٧,٧٨٤ عبد اهللا حميد شاحوذ طلب.١١٠
 االول ٥٧,٠٨٦ اسماعيل محمد عبد الفتاح .١١١
 االول ٥٧,٠٧١ نزياد جميل سليم عثما.١١٢
 االول ٥٦,٦٣٠ يوسف سالمة مصطاف سالم.١١٣
 االول ٥٥,٦٥٢ اشرف معن محمد شريف.١١٤

  



  
  

      المحاسبة:لقسم ا                        كلية االدارة واالقتصاد            :   الكلية  جامعة الموصل              :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: الشهادة                                                                                             مسائي: لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج                   ٨/٨/٢٠٠٧ في ١٣٣٥٣:   رقم وتأريخ االمر الجامعي       ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٩٥٫١١١ ايمان مؤيد مرعي حسن الخيرو   .١
 االول ٩٠٫٧٦٩  جاسم محمد حسو عابي   .٢
 االول ٨٩٫٤١٧ ناظم يونس علي جرجيس   .٣
 االول ٨٨٫٩٧٠ علي مجيد حسين عثة   .٤
 االول ٨٨٫٨٥٦ خليل محمود عواد حمادة   .٥
 االول ٨٧٫٠٦١ مهند رياض محمود إسماعيل   .٦
 االول ٨٦٫٢٧٣ لد حامد عبداهللاحمد خا   .٧
 االول ٨٥٫٨٩١ محمد محمود احمد خلف   .٨
 االول ٨٣٫٤٠٤ عادل خضير سليمان عبداهللا   .٩
 االول ٨٢٫٩٠٨ يونس مطر عبدالواحد شعبان   .١٠
 االول ٨٢٫٧٧١ يونس محمد نوري يونس   .١١
 االول ٨٢٫٠٣١ فراس عبد حمد جبر   .١٢
 االول ٨٠٫٣٣٤ محمد سالم محمد حسين   .١٣
 االول ٨٠٫٢٤٢ علي حسن عبداهللاسعداهللا    .١٤
 االول ٧٩٫٩٥٦ غزوان داؤد يعقوب بطرس   .١٥
 االول ٧٩٫٢٩٢ يسرى محمد احمد موسى   .١٦
 االول ٧٨٫٦١١ لمياء يونس احمد عرب   .١٧
 االول ٧٧٫٤٩٧ ثانية إسماعيل ذنون امين   .١٨
 االول ٧٧٫١١١ زياد طارق شاكر عبداهللا   .١٩
 االول ٧٧٫٠١٧ مدركة ذنون يحيى فتحي حموشي   .٢٠
 االول ٧٦٫٩٢١ علي سامي داؤد صالح   .٢١
 االول ٧٦٫٩١٧ عبداهللا رمضان عبداهللا يوسف   .٢٢
 االول ٧٦٫٥٦٩ سيف الدين صبحي صالح مصطفى   .٢٣
 االول ٧٦٫١٦٥ شوان عبدالعزيز خالد اسماعيل   .٢٤
 االول ٧٥٫٥٩٨ احمد عبدالستار بكر داؤد   .٢٥
 االول ٧٥٫١٩٨ المولىعمر رفعت محمود    .٢٦
 االول ٧٤٫٩٤٢ رإبراهيم احمد طه ساي   .٢٧
 االول ٧٤٫٨٦١ عزام أكرم حميد احمد   .٢٨
 االول ٧٤٫٤٥٥ محمد صالح يونس صالح   .٢٩
 االول ٧٤٫٠٣٧ محمد صالح حمادي عبداهللا   .٣٠
 االول ٧٣٫٠٨٤ احمد غازي طاهر عبدالغفور   .٣١
 االول ٧٢٫٤٧٣ نجالء عبدالهادي محمد عبدالحميد   .٣٢
 االول ٧٢٫٣٤١ هبة عصمت علي احمد   .٣٣
 االول ٧٢٫٢٩٨ ين صالحجالل علي حس   .٣٤
 االول ٧١٫٩٩١ نيران سعيد حامد عبداهللا الصفار   .٣٥
 االول ٧١٫٩١٨ عماد جمعة شهاب حميد   .٣٦



 االول ٧١٫٦٢٩ سهى احمد محمد احمد   .٣٧
 االول ٧٠٫٥٧٣ داؤد سلمان داؤد سليمان   .٣٨
 االول ٧٠٫٤٩٧ مدين تحسين ياسين جرجيس   .٣٩
 االول ٧٠٫٣٩٩ ياسر عبد الستار خليل داؤد   .٤٠
 االول ٧٠٫١٨٧ حمد جاسم محمد علي الجماسا   .٤١
 االول ٧٠٫٠٨١ شاكر جمعة سلطان جمعة   .٤٢
 االول ٦٩٫١٨٠ تغريد عبدالهادي عبداهللا   .٤٣
 االول ٦٩٫١٦٢ انتصار حازم احمد محمود   .٤٤
 االول ٦٩٫٠٤٨ ربيعة محمد جهاد جرجيس   .٤٥
 االول ٦٨٫٧١٥ احمد زكي حامد طه   .٤٦
 االول ٦٨٫٣٢٠ وسام محمد صالح احمد   .٤٧
 االول ٦٧٫٣٨٣ سما صالح حسين علي   .٤٨
 االول ٦٧٫٢٤٢ احمد عبدالستار محمد علي   .٤٩
 االول ٦٦٫٨٨١ نيوار صالح الدين عبداهللا    .٥٠
 االول ٦٦٫٧٨٨ دعد مجيد حمادي علي   .٥١
 االول ٦٦٫٥٤٧ صالح علي إبراهيم صالح   .٥٢
 االول ٦٦٫١١١ خضير جاسم محمد رجب   .٥٣
 االول ٦٦٫٠٦٥ عمر محمد يحيى عبداهللا   .٥٤
 االول ٦٦٫٠٤١ اسراء شكيب إبراهيم مصطفى   .٥٥
 االول ٦٥٫٩٩٥ حسان حسان جاسم محمد حسين   .٥٦
 االول ٦٥٫٢٤٣ عمر اكرم عبدالمجيد محمد   .٥٧
 االول ٦٤٫٩١٤ انتصار يحيى حامد يحيى   .٥٨
 االول ٦٤٫٣٨٤ عمر موفق سالم جاسم   .٥٩
 االول ٦٤٫٣٣٢ ليث فالح مهدي احمد   .٦٠
 االول ٦٤٫١١١ فاتن محمد مصطفى عبدالرحمن   .٦١
 االول ٦٤٫٠٨٦ رشا خالد خضوري داؤد متي   .٦٢
 االول ٦٣٫٩٦٧ رضا حسين علي عبدالحليم   .٦٣
 االول ٦٣٫٨٦٩ علي عبداالله كامل محمد   .٦٤
 االول ٦٣٫٧١٩ بكر محمد بكر يوسف محمد   .٦٥
 االول ٦٣٫٦١٧ خلف عبداهللا حسن احمد   .٦٦
 االول ٦٣٫٤٢١ محمد سالم محمد خضر    .٦٧
 االول ٦٣٫١٦٠ يونس مثنى حامد عبو   .٦٨
 االول ٦٢٫٩٦٧ حسين نهر صالح اسود   .٦٩
 االول ٦٢٫٨٧٥ مهند مزعل علي امين   .٧٠



 االول ٦٢٫٣٥٩ محمد سعدون حامد احمد   .٧١
 االول ٦٢٫٣٢٢ حردان حسن صالح عبد   .٧٢
 االول ٦٢٫٣٠٧ راكان عاصم محمد خطاب   .٧٣
 االول ٦٢٫١٠٢ فراس مصطفى محمود محمد   .٧٤
 الولا ٦٢٫٠٩٥ عبدالرحمن عبدالموجود احمد   .٧٥
 االول ٦١٫٧٩٠ حال فاروق يحيى عبدالفتاح   .٧٦
 االول ٦١٫٤٧٨ نهى عبدالقادر طه حسين   .٧٧
 االول ٦١٫٤٦٩ د امين آغايفادية ادريس سع   .٧٨
 االول ٦١٫١٧٣ يوسف ماهر عزيز جمعة   .٧٩
 االول ٦١٫١١٨ رضوان اكرم احمد عبدالسالم   .٨٠
 االول ٦١٫٠٥٥ شامل ياسين ابراهيم محمد   .٨١
 االول ٦٠٫٩٥١ بدالباقياحمد اديب محمد ع   .٨٢
 االول ٦٠٫٨٠٣ مشتاق احمد عجاج جرجيس   .٨٣
 االول ٦٠٫٧٢٥ علي حامد احمد سلطان   .٨٤
 االول ٦٠٫٧٠٤ عمر فتاح عبداهللا فتاح   .٨٥
 االول ٦٠٫٣٨٣ ياسر طارق احمد عبو   .٨٦
 االول ٦٠٫٣٧٥ زياد إبراهيم حردان محمد   .٨٧
 االول ٦٠٫٢٤٠ يونس محمد رجب حسن   .٨٨
 االول ٦٠٫١٦٧  جاسماحمد غانم سعداهللا   .٨٩
 االول ٦٠٫١٢١ كمال محمود يحيى شكر   .٩٠
 االول ٦٠٫٠٣٧ بشار طالل داؤد سليمان   .٩١
 االول ٦٠٫٠٢٦ احمد مصطفى صالح محمد   .٩٢
 االول ٦٠٫٠٠٠ حمد صالح احمد زاير   .٩٣
 االول ٥٩٫٧٥٨ علي بشير محمد سعيد   .٩٤
 االول ٥٩٫٧١٢ مهند عبدالعالي طه العباسي   .٩٥
 االول ٥٩٫٥٣٩ مفارس جمعة عبيش دها   .٩٦
 االول ٥٩٫٣٥٢ ظافر عبد جاسم محمد   .٩٧
 االول ٥٩٫٣٠٧ محمد بدر محمد عبداهللا   .٩٨
 االول ٥٩٫٠٥١ مصعب خالد يوسف علي   .٩٩
 االول ٥٩٫٠١٣ عمر عصام خليل إبراهيم.١٠٠
 االول ٥٨٫٩٦٧ زياد غانم يحيى محمود.١٠١
 االول ٥٨٫٩٠٧ احمد هاشم خضر طه.١٠٢
 االول ٥٨٫٥٥٢ احمد عبداهللا محمد عبد الرحمن.١٠٣



 االول ٥٨٫٤٥٦ جهان ميسر علي حسين.١٠٤
 االول ٥٧٫٧٤١ احمد سمير صالح عبدالواحد.١٠٥
 االول ٥٧٫٥٢٨ علي جاسم محمد علي.١٠٦
 األول ٥٧٫٤٩٧ علي حسين حازم ناظم.١٠٧
 األول ٥٧٫٠٢٦ فراس علي حمادي احمد.١٠٨
 األول ٥٦٫٩٥٦ سيف محمد جاسم طروم.١٠٩
 لاألو ٥٦٫٧٥٥ علي احمد فخري مصطفى.١١٠
 األول ٥٦٫٥٨١ عمر محمد عبد احمد.١١١
 األول ٥٦٫٣٩٧ أزهار عبد محمود حسين.١١٢
 األول ٥٥٫٠٥٨ زكريا مظفر اسعد محمد.١١٣
 األول ٥٤٫٩٥١ نشوان محمد طاهر احمد محمد.١١٤
 األول ٥٤٫١٣٨ عمر محمد سعيد إبراهيم حمادي.١١٥
 االول ٥٢٫١٤٣ سعدي حمدان ويس الجبوري.١١٦
 االول ٥١٫٧٩٥ غالب محمد فنش قدو.١١٧
 االول ٥٠٫٦٧١ ربيع سعداهللا حامد محمد.١١٨

  



  
  

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

  :       اسم دورة التخرج      ٨/٨/٢٠٠٧ في ١٣٣٥٣:      رقم وتأريخ االمر الجامعي        ٢٠٠٦/٢٠٠٧:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٩٢,٥٦٧ عويدعمار شهاب احمد    .١

 االول ٨٤,٩٨٩ رشدي سعد رشيد عبداهللا   .٢

 االول ٨٢,٧٥٢ صدام حازم عبدالرحمن ذنون   .٣

 االول ٨١,٨٦٦ عدنان عبد الستار عبد   .٤

 االول ٧٨,٩٨٣ جالل خديدو قولو قاسم   .٥

 االول ٧٧,٧٩٣ عامر عبد الرزاق محمود امين   .٦

 االول ٧٧,١٥٤ عبداهللا محمد طاهر ابراهيم    .٧

 االول ٧٧,٠٨٦ فارس رضا حسين علي   .٨

 االول ٧٦,٨١٨ ربيع ليث ناظم طاهر   .٩

 االول ٧٦,٣٥٩ ايالف زياد طارق احمد    .١٠

 االول ٧٥,٥٦٣ ذاكر صباح احمد سلطان   .١١

 االول ٧٥,٤٠٦ صبا ابراهيم يونس العبيدي   .١٢

 االول ٧٥,٢٦٤ محمد رعد صالح الدين يحيى   .١٣

 االول ٧٤,٧٢٣ احمد زكريا صالح اسماعيل   .١٤

 االول ٧٣,٩٩٦ سيروان سعداهللا حسين محمد   .١٥

 االول ٧٣,٦٤٥ سرمد صاموئيل شيت داؤد   .١٦

 االول ٧٣,٢٤٦ جالل حجي قاسم مراد   .١٧

 االول ٧٣,٢١٨ خضر فتحي حسن حمو   .١٨

 االول ٧١,٩٦٦ سامي عواد حسين علي   .١٩

 االول ٧١,٣٦٣ عمر يونس رشيد ابراهيم   .٢٠

 االول ٦٩,٠٧٤ وليد علي عبداهللا حمادي   .٢١

 االول ٦٨,٦٣٠ واف خدر خلف اوصمانن   .٢٢

 االول ٦٨,٥٩٩ منير فتح اهللا محمد عبد القادر   .٢٣

 االول ٦٨,٢٦٦ فوزي حسين سلطان عبداهللا   .٢٤

 االول ٦٨,١٠٠ احمد ثروي عنتر نغيمش   .٢٥

 االول ٦٧,٨٥١ عمر يحيى نوري يحيى   .٢٦

 االول ٦٧,٥٩٨ زيد عادل سعيد سليم   .٢٧



 االول ٦٧,٠٨٥ رازقية فاضل اسالم   .٢٨

 االول ٦٧,٠٣٤ الد يونس محمد ذنونخ   .٢٩

 االول ٦٦,٤٩٥ شيماء طارق شريف رشيد   .٣٠

 االول ٦٥,٩٨٣ عمر احمد حسين عبو   .٣١

 االول ٦٥,٨١٥ يونس عبد االله كامل محمد   .٣٢

 االول ٦٥,٧٧٧ كرم محسن علي جاسم   .٣٣

 االول ٦٥,٧٠٧ احمد ابراهيم مقصود حسين   .٣٤

 االول ٦٥,٦٥٨ باسم اسحاق شرقي الجبوري   .٣٥

 االول ٦٥,٥٥٠ مد حميد صالح خليلمح   .٣٦

 االول ٦٥,٥٣٠ خالد عبداهللا خضر حسن   .٣٧

 االول ٦٥,٠٥٧ هدى غانم سليمان الجوادي   .٣٨

 االول ٦٤,٧٩٦ سعد جمعة حسين عطروش   .٣٩

 االول ٦٤,٦٠٢ عامرة يونس محمود الشيخ   .٤٠

 االول ٦٤,٤٦٨ موسى خيري صالح عبد القادر   .٤١

 االول ٦٤,١٦٢ عامر سعود حمدان فاضل   .٤٢
 االول ٦٣,٨٨٨ طه ياسين طه عبد   .٤٣
 االول ٦٣,٧٠٦ سنان محمد صالح خضر   .٤٤
 االول ٦٣,٤٨٨ محمد احمد ابراهيم عيسى   .٤٥
 االول ٦٣,٤٦٧ احمد خليل حسين منصور   .٤٦
 االول ٦٣,٤٥٢ احمد شهاب احمد حسين    .٤٧
 االول ٦٣,٢٦٦ حامد صالح حامد احمد   .٤٨
 االول ٦٢,٨٧٧ نذير عيدو سليمان درويش    .٤٩
 االول ٦٢,٤٧٤ عبد الفتاح محمد مصطفى مهند    .٥٠
 االول ٦٢,٠٦٠ اياد عبد السالم عبداهللا خضير   .٥١
 االول ٦٢,٠٢٣ خمائل خالد يونس عون   .٥٢
 االول ٦١,٨٤١ ياسر عبداهللا علي صالح   .٥٣
 االول ٦١,٣٤٨ عالء عبد الكريم محمود عبد الرحمن   .٥٤
 االول ٦١,٢٢١ فارس علي فارس مزعل   .٥٥
 االول ٦١,٠٤٨ شيماء عبد عباس يونس   .٥٦
 االول ٦٠,٩٧٨ ياسر حازم غانم عبد   .٥٧
 االول ٦٠,٤٧١ فدعم مسعود مليحان سليمان   .٥٨
 االول ٦٠,٤٠٩ علي انمار احمد سعيد   .٥٩
 االول ٦٠,٠٧٦ ايمان هادي حسين عبداهللا   .٦٠



 االول ٥٩,٩٦٨ مؤيد فخري عز الدين    .٦١
 االول ٥٩,٩٢٥ بشير اسعد مطلك الجبوري   .٦٢
 االول ٥٩,٧٥٠ سيف سعد احمد مجيد   .٦٣
 االول ٥٩,٧٠٤ احمد مؤيد ياسين عبداهللا   .٦٤
 االول ٥٩,٦٨٤ احمد وليد عبداهللا علي   .٦٥
 االول ٥٩,٦٣٤ محمد فائز هاشم مصطفى زكريا   .٦٦
 االول ٥٩,٦٣٢ فهمي يوسف عزيز يونس   .٦٧
 االول ٥٩,٣٧٣ عمر معن فيصل صادق   .٦٨
 االول ٥٩,٢٤٥ ايهاب نبيل بشير عبد الغفور   .٦٩
 االول ٥٩,١١٨ حمدعمر محمد نذير م   .٧٠
 االول ٥٩,١١٠ كفاح منديل محمد علي عزيز   .٧١
 االول ٥٩,٠٣٢ رشوان صائب صبري جرجيس   .٧٢
 االول ٥٨,٩٩٢ عارف جميل محمد امين   .٧٣
 االول ٥٨,٩٨١ عالء عامر محمد علي الصوفي   .٧٤
 االول ٥٨,٣٩٠ معن عبد الستار سالم عبداهللا   .٧٥
 االول ٥٨,٣٣٨ احمد سمير عبداهللا علي   .٧٦
 االول ٥٨,٣٢٩ محمد حسين عطيةعلي    .٧٧
 االول ٥٨,٢٩٦ صفاء صالح عبد القادر صالح   .٧٨
 االول ٥٨,١١٩ عدي يونس احمد يونس   .٧٩
 االول ٥٧,٤٨١ قصي سالم الياس محمد   .٨٠
 االول ٥٧,٤٦٨ ادمون اصطيفان كوركيس العقراوي   .٨١
 االول ٥٧,٤٥١ اياد سرهيد احمد الجبوري   .٨٢
 الولا ٥٧,٤١١ منهل محمد نزيه عبداهللا    .٨٣
 االول ٥٦,٥٢١ عمر عصام محمد صالح   .٨٤
 االول ٥٦,٤٨٨ عبد العزيز جعفر محمد علي   .٨٥
 االول ٥٦,٣٦٠ قصي قحطان محمد علي   .٨٦
 االول ٥٦,٢٢٤ براء نايف زيدان شكر   .٨٧
 االول ٥٥,٠٠١ احمد عثمان سليمان عثمان   .٨٨
 االول ٥٤,٢٥٧ محمد امير خيري توفيق   .٨٩

  



   



  

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

 :    اسم دورة التخرج     ١/١٠/٢٠٠٧ في ٩/٣٣/١٦١١٩:    رقم وتأريخ االمر الجامعي        ٢٠٠٦/٢٠٠٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧٤,٣٤٥ عبد المجيد حامد إبراهيم محمد   .١

 الثاني ٦٦,٣٦٠ جاسم حمد محمد عبداهللا    .٢

 الثاني ٦٢,٨٨٤  سعود خطاب جنعاناحمد   .٣

 الثاني ٦٢,٣٢٧ شاكر محمود فتحي الصبيح   .٤

 الثاني ٦٢,٢٠٧ ازاد ادريس عابد يونس   .٥

 الثاني ٦١,٣٦٦ سيف لقمان سليم محمود   .٦

 الثاني ٦١,١٩٠ شهاب سبع محمد حسن   .٧

 الثاني ٦٠,٤٨٦ محمد رضوان محمد عسكر   .٨

 الثاني ٦٠,٤٣١ زياد خلف حبيب حسين   .٩

 الثاني ٦٠,٣٠٩  وضين محمود سلطانوجين   .١٠

 الثاني ٦٠,٠٧٩ فراس عبد الستار زيدان يحيى   .١١

 الثاني ٥٩,٩٤٠ مروان عصام عبد اللطيف يحيى    .١٢

 الثاني ٥٩,٦٢٩ عدنان عبد الرزاق عبد العزيز طابور   .١٣

 الثاني ٥٩,٥٧٠ شفان خلف قادر محمد امين   .١٤

 الثاني ٥٩,٤١٨ عبد الحميد مصطفى محمد الطه   .١٥

 الثاني ٥٩,٣٣٤ ام ياسين عبد داؤدبس   .١٦

 الثاني ٥٩,١٨١ خضر اضحوي هدمان عثيث   .١٧

 الثاني ٥٨,٩٢٩ حسين كردي صالح عبد اهللا    .١٨

 الثاني ٥٨,٧٢١ معتصم سليمان احمد حسين   .١٩

 الثاني ٥٨,٣١٤ فائز طارق دبو محمد   .٢٠

 الثاني ٥٨,٢١٤ صالح جوكو سعدو شمو   .٢١

 الثاني ٥٧,٧٢٩ حارث طه صالح فياض   .٢٢

 الثاني ٥٧,٥١٠ يف علي عزيز خليفس   .٢٣

 الثاني ٥٧,٣٧٦ ميسرة خالد شريف يحيى   .٢٤

 الثاني ٥٧,٣١٠ علي خلف معيوف عثمان   .٢٥

 الثاني ٥٧,٢٧٨٧ اياد اسماعيل مرعي    .٢٦

٢٧.   
 ٥٧,٢٤٤ عالء حسين احمد مهندس

 الثاني



 الثاني ٥٧,١٥٩ وعد علي ابراهيم خضر    .٢٨

 الثاني ٥٧,٠٧٣ مؤيد محمد حميد محمد   .٢٩

 الثاني ٥٦,٨٥٦  يونس جمعة حميدعماد   .٣٠

 الثاني ٥٦,٧٩٦ فهد عبد اهللا يوسف محمود   .٣١

 الثاني ٥٦,٥٠٣ محمد فاضل اسماعيل ذياب   .٣٢

 الثاني ٥٦,٤١٨ خليل حسين علي    .٣٣

 الثاني ٥٦,١٠٧ عماد الدين عبد االله احمد حسين   .٣٤

 الثاني ٥٥,٨٢٨ عبد اهللا هاني صالح سليم   .٣٥

 الثاني ٥٥,٧٣٣ كريمحسنين نوزت محمد كامل عبد ال   .٣٦

 الثاني ٥٥,٧١٤ زيد سالم حسن احمد   .٣٧

 الثاني ٥٥,٤٣٧ عمر عدنان عبد السالم طه   .٣٨

 الثاني ٥٤,٥٧٢ علي محمد عبد اهللا رضا الشالل   .٣٩

 الثاني ٥٤,٤١٠ ثامر ابراهيم يونس حمود   .٤٠

 الثاني ٥٤,١٧٧ ريان حسين علي غزال   .٤١

 الثاني ٥٣,٨٣٢ ماجد عبد الرحمن محمد الجبوري   .٤٢

 الثاني ٥٣,٤٩٠ خالد وليد عبد اهللا فتحي   .٤٣

  



 
  

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

  : اسم دورة التخرج    ١/١٠/٢٠٠٧ في ٩/٣٣/١٦١١٩:  رقم وتأريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 ثانيال ٦٨,٥٢٦ مقداد احمد فتحي عبدالرحمن   .١

 الثاني ٦٢,٩٥٧ شيماء احمد عيسى ابراهيم   .٢

 الثاني ٦١,٦٥٨ عجيب علي كلي محمد   .٣

 الثاني ٦١,٠٣٩ احمد سامي حسب الحريثي   .٤

 الثاني ٦٠,١٠١ حذيفة احمد ابراهيم سلو   .٥

 الثاني ٥٩,٩٢٦٧ زهراء محمد نجيب صديق علي   .٦

 الثاني ٥٩,٥٢٣ سيف صالح شيخو عبدالجبار   .٧

 الثاني ٥٩,٤٠٥  عليياسر طالل عبداهللا   .٨

 الثاني ٥٩,٢٣٠ محمد علي احمد حسن الورشان   .٩

 الثاني ٥٩,٢٢٧ انمار محمد اسماعيل مصطفى   .١٠

 الثاني ٥٩,٢٠٠ عجيب حسين جمعة شيخو   .١١

 الثاني ٥٨,٢٥٨ احمد سمير خليل محمد   .١٢

 الثاني ٥٨,٥٦٨ حارث سليمان داؤد محمد   .١٣

 الثاني ٥٨,١٥٤ حسين علي سلمان علي   .١٤

 الثاني ٥٧,٩٩٣ يد يونس صالحعلي مؤ   .١٥

 الثاني ٥٧,٦٩١ زيد نبيل رشاد محمد   .١٦

 الثاني ٥٧,٥٠٢ يوسف محمد احمد موسى   .١٧

 الثاني ٥٧,٣٩٠ محمد عواد محمود حسكو   .١٨

 الثاني ٥٧,١١١ سهى سعدي اسماعيل حسين   .١٩

 الثاني       .٢٠

 الثاني ٥٦,٨٨٦ عمر محسن علي ذنون   .٢١

 الثاني ٥٦,٧٧١ ليث زكريا احمد مرعي   .٢٢

 الثاني ٥٦,٦٦٦ محمد عبدالعزيز مطلك سلطان   .٢٣

 الثاني ٥٦,٥١٩ عبدالرحمن احمد عبداهللا   .٢٤

 الثاني ٥٦,٤٨٦ محمد عبدالغفور عبدالرحيم   .٢٥

 الثاني ٥٦,١٠٨ سيامند وليد عزالدين علي   .٢٦

 الثاني ٥٦,٠٧٨ عبدالقادر احمد عبداهللا محمود   .٢٧



 الثاني ٥٦,٠٧٦ محمد سالم ذنون يونس   .٢٨

 الثاني ٥٦,٠٦٧ فاضل خليل احمد ممتاز    .٢٩

 الثاني ٥٥,٨٦٨ رأفت سهيل نجم فرج   .٣٠

 الثاني ٥٥,٧٩٧ الن بطرس خوشابه يوحنا   .٣١

 الثاني ٥٥,٥٩١ محمد يوسف حسن الحرباوي   .٣٢

 الثاني ٥٥,٣١١ نزهان خليل محمد محمود   .٣٣

 الثاني       .٣٤

 الثاني ٥٥,١٥٣ سليمان عبداهللا محمد سليمان   .٣٥

 الثاني ٥٥,٠٨٠ االء مهدي صالح محمود أغا   .٣٦

 الثاني ٥٤,٩٥٤٤ يحيى عادل عبدالوهاب احمد  .٣٧

 الثاني ٥٤,٨٩٣ ياسر عمار ناظم داؤد  ٣٨

 الثاني ٥٤,٦١٧ محمود فهد عبدالحميد فهد  ٣٩

 الثاني ٥٤,٥٨٩ قتيبة سليمان عبود ابراهيم  ٤٠

 الثاني ٥٤,٥٦٧ احمد قصيد شهاب احمد  ٤١

 انيالث ٥٤,٤٣٨ اسامة صالح فرج محمد  ٤٢

 الثاني ٥٤,٤٠٣ اياد فاضل شيت علي  ٤٣

 الثاني ٥٤,٣٠٩ اسماعيل طه احمد قاسم  ٤٤

 الثاني ٥٤,٢٠٩ رعد عبدالمحسن داؤد سلوم  ٤٥

 الثاني ٥٤,١٧٥ فوزية احمد محمد شكر  ٤٦

 الثاني ٥٤,٠٩١ انصيف جاسم شحاذة حمود  ٤٧

 الثاني ٥٤,٠٧٩ مهند فؤاد علي عيسى  ٤٨

 الثاني ٥٤,٠٧٢ اسينباسم محمد سالم ي  ٤٩

 الثاني ٥٣,٩٨٥ طاهر ناظم محمد طاهر  ٥٠

 الثاني ٥٣,٨٧١ يسرى صالح الدين سعيد ايوب  ٥١

 الثاني ٥٣,٧٠٤ بسام ياسين شعبان جربوع  ٥٢

 الثاني ٥٣,٣٢٢ عمر علي فتحي سرحان  ٥٣

 الثاني ٥٣,٢٧٩ صباح ابراهيم فيصل معروف   ٥٤

 لثانيا ٥٣,٢٠٦ عمار يونس خليل الراوي  ٥٥

 الثاني ٥٣,١٣٤ رواد احمد يوسف علي  ٥٦

 الثاني ٥٢,٧٩٨ مازن احمد شيبو قاسم  ٥٧

 الثاني ٥٢,٥٩٩ عبداهللا عدنان جاسم خليل  ٥٨

 الثاني ٥٢,٤٧٣٠ فالح حسن جياد صحن  ٥٩

 الثاني ٥١,٩٧٦ احمد يحيى ذنون يونس   ٦٠
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٠,٨٦١ منى إبراهيم حسين حسن    .١

 الثاني ٦٠,٣٠٧٦ محمد عصام عايد نايف    .٢

 الثاني ٦٠,٠٨٤ وسيم وليد سعيد يحيى    .٣

 الثاني ٦٠,٠١٩   عجيب خليل أحمد صالح   .٤

 الثاني ٥٨,٩١٢ وائل حازم مصطفى محمد    .٥

 الثاني ٥٨,٨٨٤ يوسف عيسى ذنون غزال    .٦

 الثاني ٥٨,٨٠٥ محمود سالم صديق قاسم    .٧

 الثاني ٥٨,٧٤٤ طالب إسماعيل غني عباس    .٨

 الثاني ٥٨,٤٥٦ محمد عبدالخالق خضر عبدالرحمن    .٩

 الثاني ٥٧,٦٦١ محمد نور مصطفى أمين علي    .١٠

 الثاني ٥٧,٥٤١ قصي محمود نزال عبد   .١١

 الثاني ٥٧,٢٥٢ رائد محمد صادق عبداهللا   .١٢

 الثاني ٥٧,١٥٢ سلوان صالح الدين مال اهللا حاج احمد   .١٣

 الثاني ٥٦,٩٢٩ نزار سلطان إسماعيل إبراهيم    .١٤

 الثاني ٥٦,٨٢٧ حكم مصطفى محمد مصطفى    .١٥

 الثاني ٥٦,٧٣٦ أثير طالل نافع عزيز    .١٦

 الثاني ٥٦,١٨٤ صبحي عبداهللا مهند محمد    .١٧

 الثاني ٥٥,٩٧٨ ناظم شاكر محمود محمد    .١٨

 الثاني ٥٥,٩٥٥ محمد سهر إبراهيم خليل احمد   .١٩

 الثاني ٥٥,٨٠٥ هشام أكرم أحمد عبد السالم    .٢٠

 الثاني ٥٥,٧٤٠ عمر محمود فيصل فتحي    .٢١

 الثاني ٥٥,٦٣٦ زيد وعداهللا محمود ابراهيم   .٢٢

 الثاني ٥٥,٥٣٣ معن محمود داؤد خليل    .٢٣

 الثاني ٥٥,٤٠٧ احمد عزالدين ذنون    .٢٤

 الثاني ٥٥,٣٤٢ محمد يونس يوسف محمود   .٢٥

 الثاني ٥٥,٣٣٢ هاشم محمد يونس محمد علي حسن    .٢٦

 الثاني ٥٥,٣٢٦ أيمن عبدالمنعم مصطفى رجب    .٢٧

 الثاني ٥٥,٠٤٨ عمر حازم يحيى جاسم    .٢٨



 الثاني ٥٤,٨٢٧ ماهر عزت جالل زينل    .٢٩

 الثاني ٥٤,٦٢٧ راهيم حسين سعد خالد إب   .٣٠

 الثاني ٥٤,٦٢٥ أحمد عمر يونس محمود   .٣١

 الثاني ٥٤,٥٥٩ مهند تحسين يوسف مصطفى    .٣٢

 الثاني ٥٤,٥٣٤ أشرف زكي عبداهللا حسين    .٣٣

 الثاني ٥٤,٥٢٩ فهد أحسان علي يونس    .٣٤

 الثاني ٥٤,٢٢٨ عمر عبدالوهاب عبدالهادي محمد   .٣٥

 نيالثا ٥٣,٦٩٠ حامد مهدي أيوب يعقوب    .٣٦

 الثاني ٥٣,٥١٤ زياد قادر خضر عباس    .٣٧

 الثاني ٥٣,١٨٩ محمد عبد القادر علي محمد    .٣٨

 الثاني ٥٢,٩٣٨ موفق سليمان داؤد صالح    .٣٩

 الثاني ٥١,٩٠٨ محمود عزيز إدريس محمود   .٤٠

 الثاني ٥١,٨٦٧ محمد وحيد إسماعيل معروف    .٤١

 الثاني ٥١,٣٥١ عالء محمد وجيه جرجيس    .٤٢

 
  


