
 

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

  

  بكالوريوس: ةالشهاد    صباحي                                                                                 : الدراسة

  

  اسم دورة التخرج      2011 /7/ 3  في   9/33/12240  :رقم وتاريخ األمر الجامعي  2011-2010 :سنة التخرج

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 91.7322 يونسمحمد عدنان عبداهللا  1

 األول 87.7587  حسيناحمد محمود مصطفى 2

 األول 86.9382  خالد بكر خضرههب 3

 األول 86.8867   عبداهللاحمد محمودمحمد ا 4

 األول 86.7357   عبدالقادرفرح وليد عبد العزيز 5

 األول 85.6468 ندى حازم محمد محمود  6

 األول 83.2362  بن توما خوشابا راهتمار 7

 األول 82.4668 اوس محمد حازم داؤد  8

 األول 82.2105  عبدالواحدعبدالرحمن عدنان عبدالسالم  9

 األول 81.0259 اسماعيل عدنان حنان غسان 10

 األول 79.6535 مهند احمد فاضل يحيى 11

 األول 79.3659 عمر حمد محمد حسن 12

 األول 79.1800 داؤدريتا الكسان سيروب  13

 األول 77.4339 محمود عباويميسر عبد خضر 14

 األول 77.1685 عبير خضر احمد محمد 15

 األول 77.0128  سعيدنجالء سليمان احمد 16

 األول 75.8215  نافع يونس رشيدهعقب 17

 األول 75.2763  جهاد عباس عبد الرحمنهأسام 18

 األول 74.8516 ورود خيري شيت شكر  19

 األول 74.5173 محمدعمار امين عثمان  20

 األول 73.2462 عبداهللاعمار صالح قاسم  21

 األول 72.5112  عبداحمد عبد الغني احمد 22

 ألولا 72.5034  ليث ذنون حامد همرو 23

 األول 72.0376 محمد فوزي محمود داؤد 24

 األول 71.7434  عبدالهادي الياسندى محمدعلي  25

 األول 70.8352   جاسمعبد اللطيف وليد عيسى 26

 األول 70.2716  محمدكرم عزيز علي 27

 األول 69.7326 هيثم ميزر مجبل محمد 28



 األول 69.3653 ف حسينبهاء الدين رمضان خل 29

 األول 69.0926   السلطانن حسنعامر حازم امي 30

 األول 68.6298  مصطفىنسرين محمودابراهيم 31

 األول 68.5917 رائد حسين علي احمد 32

 األول 68.3315 محسنحسين علي حسين  33

 األول 68.2181 محمد مظهر مزعل مطر 34

 األول 68.2013 ه محمدمحمد رجب خليف 35

 األول 68.1139 ايليا وردهجورجينا كورئيل  36

 األول 67.4152 هند نجم عبد خورشيدم 37

 األول 67.0753   يحيى محمد صبيحهفاطم 38

 األول 67.0123 نبأ محسن عبداهللا داؤد  39

 األول 66.5574 فهد حارث احسان حسن 40

 األول 66.4812 مينا شوكت حميد محمد 41

 األول 65.6488   محمدمضر غانم يوسف 42

 األول 65.4827  يونسمصطفى صفوت محمود 43

 األول 65.1671 دنوحربي دنو أكريم  44

 األول 65.1194  رشاد أياد محمدهنسم 45

 األول 64.8804 عالء حمد خشمان محمد 46

 األول 64.5575 عالء عبد حسين صالح 47

 األول 64.5560  اسماعيلأشجان قحطان عدنان 48

 األول 64.5342 د سليمان عليووليد دا 49

 األول 63.8256  المجيدوليد صالح ياسين عبد 50

 األول 62.6565  منصوراحمد ادهام احمد  51

 األول 62.5912  موسى موسى يوسفهناهد 52

 األول 62.4938   صديق نبيل سليم محمدهزين 53

 األول 62.0319  حسينمصطفى حماد عماش 54

 األول 60.9482  صبار خلفهمسار جمع 55

 األول 60.8932 رعد ارحيل محمد فرج  56

 األول 60.6574  وهابمصطفى حسين محمود 57

 األول 60.3129 حمد طه عبد حزام 58

 األول 60.1095 توفيقحارث سالم حسين  59

 األول 58.9633   عبداهللاماجد إبراهيم محمد 60

 األول 57.9572 ازركالج جسعد شحاذه  61

 األول 57.6391  وهاباحمد حسين محمود 62

 األول 56.5229  حامدميادة فوزي عبد العزيز 63



 
  قسم االقتصاد :     القسم     كلية اإلدارة واالقتصاد         :  الكلية                    امعة الموصل      ج: الجامعة 

  

  بكالوريوس:                                                                               الشهادة صباحي : الدراسة 

  

   اسم دورة التخرج      2011 /7/ 3  في   9/33/12240  : األمر الجامعيرقم وتاريخ  2011-2010: سنة التخرج
 الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول 86.8177 احمد ابراهيم حسين مرعي .1

 األول 76.9416 ثابت خليل ابراهيم هزاع الجبوري .2

 األول 75.5342 عمر نزار صالح حاجي خليل .3

 األول 71.1251 بدالرحمن ذنونضياء ادريس ع .4

 األول 70.8632  مروان طه جار اهللا صالح .5

 األول 70.1169 عمار محمد هندي صايل السلماني .6

 األول 69.9320 محمد عبدالستار الياس حسين .7

 األول 68.8697 بكر عادل عبد القادر حمزه .8

 األول 67.9697  محمد محمود محمد احمد  .9

 األول 65.5338  علي محمد ادريس حسين.10

 األول 64.2212  احمد محمد جاسم حسين.11

 األول 61.9355 لؤي علي عبد اهللا عطيه.12

 األول 58.4195  فلورا سالم بتي قرياقوس.13

 



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

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                    الشهادة  : دراسةلل

  

   اسم دورة التخرج      2011 /7/ 3  في   9/33/12240  :رقم وتاريخ األمر الجامعي  2011-2010: سنة التخرج
  ي تخرج منهالدور الذ المعدل اسم الطالب الثالثي  ت

  األول 94.3809 فواز نجم عبداهللا منهل1

 األول 93.0119  محمدمصطفى عبد الغني جاسم2

 األول 90.1030 عبدالحميدزينب زهير خليل 3

 األول 89.9529 اسماء سالم محمد علي صالح4

 األول 87.5313  حاجيمؤمن مازن امين5

 األول 87.2187  محمدالعبداهللاحنان محمدجاسم6

 األول 83.1477 فت عبدالحافظ خليل اسماعيلأر7

 األول 81.1515  يونس علي ياسين مصطفى8

 األول 80.8520 حامد نوري جدوع محمد9

 األول 80.8088  مصطفىمثنى صالح محمد10

 األول 79.8642 هدى قيس فاضل فتحي11

 األول 78.7660 عمر عبدالسالم مؤيد كمال12

 ولاأل 77.9761 ربى موفق امين محمد13

 األول 76.7436 هدى احمد عبدالكريم يونس14

 األول 76.4478  حسانيبشار حبيب ابراهيم15

 األول 76.1695 محمود سعد محمود محمد 16

 األول 75.0825 مصعب خالد محمد يوسف17

 األول 74.8375 علي يونس كريم خضر18

 األول 74.4270  يونسوفاء ياسين احمد19

 األول 73.3777  البصوساره عماد هاشم علي20

 األول 72.9869 محمد سداد عبدالكريم مجيد21

 األول 72.1741 سالم خميس نجم عبداهللا22

 األول 71.7722 وعد احمد حسين عبد البدراني23

 األول 71.5087 منى محمود عبد طه24

 األول 70.3191 عادل سالم عائد كروط25

 األول 69.7509 ه احمد ناصرعبد الحليم عطي26



 األول 69.4337 حسينوق ثامر ناصرعمر فار27

 األول 68.1304  محمدمؤمن عصمت عبدهللا28

 األول 67.1828 محمد احمد ذياب عالوي29

 األول 67.1485  صالح هعبدالخالق احمد عطي30

 األول 66.0252 سالم لطيف احمد عبد31

 األول 65.0119 احمد مزعل خلف خضير32

 األول 64.7100 حسين جمال حسين جاسم 33

 األول 64.5800 علي وعداهللا علي عبداهللا34

 األول 63.8167 رؤيا عباس فؤادعلي البياتي35

 األول 63.4284 مروان عبداهللا صالح عبداهللا36

 األول 62.8771  سليمانمثنى  حميد محسن37

 األول 62.5302 ي خلفقمهند محمود شر38

 األول 62.0797  الذنوناسراء ناظم ذنون يونس39

 األول 62.0187 هشام صالح حمود محمد 40

 األول 62.0057 يوسف سمير محمد ابراهيم41

 األول 62.0054 سالم عامر خشان حمد42

 األول 61.1682  رحيمعمر فاضل ابراهيم43

 األول 60.9067  خطاب عبداهللاهاحمد جمع44

 األول 60.5131  طه عزيز ميكائيلهروع45

 األول 60.3825 جاسممصطفى حمد اهللا خلف 46

 األول 60.0064 وليد سالم خليل ابراهيم47

 األول 59.9369 شهد امجد علي يونس48

 األول 59.0207  خايربشرى خلف خليل49

 األول 58.9307 نزار بالسم حميد عبد العزاوي50

 األول 58.7686  عليد سليمان محمدوسليمان دا51

 األول 58.6161 عمر محمد اسود احمد 52

 األول 58.2271  الخاطريونس مهند احمد همرو53

 األول 57.7076 شيماء تحسين محسن محمود54

 األول 57.1522 انمار سلطان حاجم مطر 55

 األول 56.1917 عمار عباس عبد الجبار عباس56

 األول 54.9738 محمد ذهتيسير ميسر شحا57

  

  



  

  

 
 

   إدارة الصناعية:                القسم االقتصاد  كلية اإلدارة و:                     الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

  بكالوريوس: صباحي                                                                            الشهادة : الدراسة 

  

 خرجاسم دورة الت      2011 /7/ 3  في   9/33/12240  :رقم وتاريخ األمر الجامعي  2011-2010: سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 93.7384  احمدمصطفىشامل محمدسعيد 1

 األول 93.4729 مأوى ربيع احمد طه الطيار 2

 األول 91.9816 محمدعبداهللا ضياءمزاحم رشيد 3

 األول 89.2882 جهان احمد مصطفى محمد 4

 األول 88.9874 خضر مردان زينل خضر  5

 األول 88.4569 هيم خليل إبراهيم خليلإبرا 6

 األول 83.7987 إبراهيم محمد محمود احمد 7

 األول 83.7440 ياسمين طه عبد الرزاق طه 8

 األول 80.4876 عمر ناظم عبدا هللا محمد  9

 األول 79.2750 رشا طالل عبدا لرحمن فتحي 10

 األول 78.0392 شدن رياض حسين عبداهللا 11

 األول 77.2484 الراوي أمين طه حامد هأسام 12

 األول 75.6434 احمدإيناس حسين علي  13

 األول 72.7366 د دليوحيدر سلطان دا 14

 األول 72.7116 محمد محسن طالب حياوي 15

 األول 72.4484  شالليرغد خضر الياس توما 16

 األول 71.3645 محسن ياسين محمد عبود  17

 األول 70.1419 نهارعبد الرحمن عبد سكب  18

 األول 69.2560  سالم حسين عليسبهان 19

 األول 66.4974 إيناس محمد خليل حسن 20

 األول 66.0876 حماد مطلك عبد الرزاق محمد 21

 األول 65.4460 محمد هشام محمد عبد الهادي 22

 األول 65.2410 صالح حسام ذنون خليف محمد 23

 األول 65.1342 بلواالحمدراكان عباس ياسين  24

 األول 64.8147  عليرضوان محمد عزيز 25

 األول 64.4021  يوسف يونس حسينهبسم 26



 األول 64.1663 صالح عبداهللا دولت طلب 27

 األول 62.7442 علي احمد عبد ادبيس 28

 األول 61.7029  شهد عناد محمد ياسين 29

 األول 60.8345 سفيان فاضل علي عويد 30

 األول 59.0882 هللامؤيد سالم محمد عبد ا 31

 األول 57.9297  هوارياسر علي حسن 32

  



 
العلوم المالية والمصرفية:القسم            كلية اإلدارة واالقتصاد:                     الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

  

   بكالوريوس: صباحي                                                                      الشهادة : الدراسة 

  

 اسم دورة التخرج      2011 /7/ 3  في   9/33/12240  :رقم وتاريخ األمر الجامعي  2011-2010: سنة التخرج
  الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 88.4203 االء يونس مجيد حمادي 1

 األول 86.4912 مؤيد عبدالواحد نجم حسن 2

 األول 80.8928 رامي حسام جمعه محمد 3

 األول 80.6174 ادل خلف ابراهيمسالم ع 4

 األول 79.6231 جمال محمد صالح عكله 5

 األول 78.3055 حامد محمود احمد محمد 6

 األول 76.3905 مصعب هاشم محمد سلمان 7

 األول 75.9855 فاضل عباس تركي صالح 8

 األول 74.3607 احمد مهدي صالح علي  9

 األول 68.4581 اسماعيل عبدالرحمن محمدحمد 10

 األول 66.6531 ضميرابراهيم عباس عبدالوهاب  11

 األول 66.2543 لينا حنا منصور بتي سوني 12

 األول 65.3019 سعد ذياب عبد علي 13

 األول 64.9226 محمد مركه جابر عبد 14

 األول 64.9164 ابراهيم سامي بكر خضر 15

 األول 63.5948 احمد عبدالعزيز جرجيس حامد 16

 األول 63.1529 مددالل عبدالملك عبدالجواداح 17

 األول 63.0455 اكرم محمود نايف عبداهللا 18

 األول 60.4591 دعاء غانم يونس طه 19

 األول 59.6114 مصطفى ذاكر اسماعيل صالح 20

 األول 59.3102 علي طالب عبود مخلف 21

 األول 58.8193 عماد ابراهيم عبداهللا حسن 22

 األول 57.5509 ضياء جوهر حسين خلف 23

 األول 56.7552 ل حمزهعزيز علي خلي 24

 األول 55.2221 حميد محمد مجيد محمد 25



 

 نظم المعلومات اإلدارية:            القسم كلية اإلدارة واالقتصاد :                       الكلية جامعة الموصل: الجامعة 

   

  بكالوريوس:             الشهادة صباحي                                                            : الدراسة 

  

   اسم دورة التخرج      2011 /7/ 3  في   9/33/12240  :رقم وتاريخ األمر الجامعي  2011-2010: سنة التخرج

 الدور الذي تخرج منه المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

  األول 94.2813                      ياسين ميسر فتحي محمود1

 األول 89.5716                  امر محمد فاضل مرعي   ه ث    زين2

 األول 84.9424    حسن                       شعيب محمدشريف عبدالقادر3

 األول 84.9309        الصائغ                  براء بسام يحيى   قاسم4

 األول 81.1667                     محمد عبد علي إبراهيم5

 األول 80.8403             احمد الحسن             احمد علي عزيز6

 األول 80.0692          الحرباوي                نورأآرم عبداهللا   علي7

 األول 79.0079                     صفاء حسين احمد عبداهللا8

محمد 9 سم جمال ج ا       الوزان                   رغد  األول 78.4970  

 األول 78.4853                  اوس يحيى عبد احمد10

 األول 77.9899                     عصام محمد عيسى عليان11

 األول 77.1115                     إسراء ناظم حسين خليل12

 األول 76.8628           يونس مجيد ه     حسن    نعم13

 األول 75.1517            محمد بيرم              عباس محمد قاسم14

 األول 74.8297          دبيسان لبح              عبد الكريم حامد    15

 األول 74.6879        عبداهللا                 نسم سهم محمد سامي16

 األول 73.9948                   محمد سالم عبد محمد17

 األول 73.1617     د        عبدالحمي          أمين صبار ه   سار18

 األول 72.9599    مان ي                حسن ضياء يحيى سل19

 األول 71.4280          البياتي                 علي محمد آريم ترك20

 األول 67.9493       يونس                 مروان خلدون زآريا21

 األول 67.1961           ي سالم حسين    منى ع   ل22

 األول 66.0384        عباوي              احمد موفق احمد23

 األول 65.1713      عبداهللا                   بلقيس سعدمحمد سامي 24

صبيح حبيب يسي25  األول 64.5508                    رواء

 األول 64.5409                   سيف فارس فاضل سليم26

 األول 63.8639                      أيمن نزار سعد اهللا قاسم27

 لاألو 63.6368       شريف                    احمد ميسر عبد المجيد28

 األول 62.7167       يحيى                   عمر عبدالكريم  محمد29



 األول 62.3215    يوسف                     عبد السالم سالم طيب 30

 األول 61.2576                    ضفاف خالد هاشم محمد31

 األول 61.0064                     سالي آامل حسقيل توما32

 األول 60.8354                نعمت سمو رشو ه     فادي33

 األول 60.7292                      أشواق غسان إحسان سعيد34

محم35 عفتان      األول 60.0180 د                 رؤى فاضل

 األول 59.3878                     إسراء ماجد محسن بشير36

 األول 58.3963                       واثق عبد اهللا اعويد حسين37

 األول 56.6415        عبطان              محمد عساف محمد38

 األول 55.9760                       براء إسماعيل صالح احمد39

 األول 55.7121      خلف             خالد خلف حمود40

  
  
  
 
 


