
   



  

              ادارة االعمال:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١/٧/٢٠٠٨  في ٩٧٤٤:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٧/٢٠٠٨: سنة التخرج 
                              هـ١٤٢٩ / جمادى االخرة /٢٦                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول ٩١,٥٥٠٦ ليان الجميليهشام عبد اهللا حمد ع ١

 األول ٨٩,٤٥٥٠ ميادة مهدي صالح علي الجبوري ٢

 األول ٨٩,٠١٤٧ مقداد يوسف عمر سليمان الحمداني ٣

 األول ٨٩,٠١٠٨ مريم منعم مال اهللا مرعي الحالوجي ٤

 األول ٨٨,٠٠٢٦ نور قاسم محمد علي العبيدي ٥

 األول ٨٦,٩٢٩٧ مها جمال سالم حسين ٦

 األول ٨٦,٦٩٠٤  سعيد احمد محمد علي الخطابيلبنى ٧

 األول ٨٦,٤٦٣٤ أنوار جارو عبد الرزاق النعيمي ٨

 األول ٨٥,٥٢٦٧ هديل جمال محمد موسى آل محي ٩

 األول ٨٥,٤٨٦١ ياسر حبو محمد حبو  الحبو ١٠

 األول ٨٥,٤٤٨٠ محمد احمد غزالي محمد البرواري ١١

 األول ٨٤,٣٨٢١ جارياحمد عزيز محمد علي  حسين الب ١٢

 األول ٨٤,٠٧٩٢ محمد عبد القادر محمد صالح ١٣

 األول ٨٣,٦٠٩٩ وعد هاشم محمد صالح السبعاوي ١٤

 األول ٨٢,٦٥٢٥ محمود عبد اهللا يونس محمود العدواني ١٥

 األول ٨٢,٣٥٢٣ دعاء قتيبة عبد اهللا صالح شنشل ١٦

 األول ٨١,٦٠٣٦ سرى وعد سعد الياس العبيدي ١٧

 األول ٨١,٠٧٦٢ نفيسة عبد اهللا حسن علي السبعاوي ١٨

 األول ٨٠,٧٣٩٨ عمر مازن مجيد حميد الجلبي ١٩

 األول ٨٠,٧٠٩١ احمد صبري محمود محمد  الخفاجي ٢٠

 األول ٨٠,١٨٧٦ محمد ظاهر شويت عبوش العكيدي ٢١

 األول ٧٨,٦٥٧٦ ايتان صالح سليمان زيد ارسالن ٢٢

 األول ٧٨,٤٣٧٩  الجبوريمحمد سالم عبد جرجيس ٢٣

 األول ٧٨,١٩٦٤ محمد عبد الرحمن عمر حيول السليفاني ٢٤

 األول ٧٧,٩٧٧٥ هيفاء سالم محمد عمر ٢٥

 األول ٧٧,٩٤٩٧ ندى محمد جاسم  محمد العبد اهللا ٢٦

 األول ٧٧,٦٠٦٢ حنان ساقي جاسم محمد الحمدوني ٢٧

 األول ٧٧,٥٦٧٢ قصي خضر رمضان خلف العماري ٢٨

 األول ٧٧,٢٤٨٧ فارس موفق إسماعيل محمد الطائي ٢٩

 األول ٧٧,٢٣٦١ غانم علي ولي عباس البكري ٣٠

 األول ٧٦,٩٢٩٨ عبد اهللا خطار حسين عسكر العسكر ٣١

 األول ٧٦,٤٧٠٨ رنا خير الدين حميد حسين القصاب ٣٢



 األول ٧٦,٤٦٣٨ زكريا صابر عثمان خطاب الرفاعي ٣٣

 األول ٧٦,٣٠٧٨ ضيب الصالحمعتز عبد الكريم ع ٣٤

 األول ٧٦,٢٥٨٩ محمد محسن عايد الشمري ٣٥

 األول ٧٦,٠٣١٨ رند كاظم رحيم غربي الدوري ٣٦

 األول ٧٥,٨٨٠٩ محمد فاضل صالح براك الجبوري ٣٧

 األول ٧٥,٥٢٣٤ موسى صالح طه معيدي الجبوري ٣٨

 األول ٧٤,٩٧٢٦ نادية محمد محمود صالح  ٣٩

 األول ٧٤,٨٣٤٠ اح الفخريتقى هالل صب ٤٠

 األول ٧٤,٨١١٢ نور علي مسلم علي الطائي ٤١

 األول ٧٤,١٤١٤ دينا مناف محمد ياسين احمد أمين اغا ٤٢

 األول ٧٣,٨٨٤١ شهاب جاسم محمد عبداهللا  الخفاجي ٤٣

 األول ٧٣,٥٣٨٤ لينا حنا خليل خوشو بيرو ٤٤

 ألولا ٧٣,١٤١٠ مقداد جاسم محمد إبراهيم العبيدي ٤٥

 األول ٧٣,١٢٣٩ سالم محمد ذنون يونس الشيخ ٤٦

 األول ٧٢,٧٤٤٧ محمد خلف يوسف منصور ٤٧

 األول ٧٢,٦٧٥٦ سردار صبحي محمد حسين االومري  ٤٨

 األول ٧٢,٣٣٣٧ زياد فتحي خضير احمد النعيمي ٤٩

 األول ٧٢,٢٠٦٢ شلير تحسين حاجي سليمان االتروشي ٥٠

 األول ٧٢,٠٧٤٩ سلمانيغيث حردان اسود حمد ال ٥١

 األول ٧١,٧٨٢٥ محمد عبد الجبار حامد عبد اهللا ٥٢

 األول ٧١,٧٣٤٨ حسناء سهام الدين إبراهيم حلمي جرجيس اغا ٥٣

 األول ٧١,٥٢٦٠ رنا سمير عبد الغفور مصطفى العاني ٥٤

 األول ٧١,١٢٨٥ عبد اهللا عبود عبد الحميد المنوخ ٥٥

 األول ٧٠,٨٣٣١ بدليمحمود جارو فتحي حسين الع ٥٦

 األول ٧٠,٥٥٩٤ اصالن طاهر معجن طاهرال قبالن ٥٧

 األول ٧٠,١٣٥٦ قصي عبد القادر إسماعيل حمد الزهيري  ٥٨

 األول ٧٠,٠٤٢٨ احمد وضاح احمد حسن الدليمي ٥٩

 األول ٦٩,٩٦٥٩ عبد الجبار طه محمد الجبوري ٦٠

 األول ٦٩,٥٨٦٦ اياد احمد حسن حسين الجحيشي ٦١

 األول ٦٩,١٨٣٢ علي حسين علي حمد عمر ٦٢

 األول ٦٨,٨٠٦٠ حسام حامد علي صالح السبعاوي ٦٣

 األول ٦٨,٤٧٣٥ عالء احمد عبد علي جاسم  ٦٤

 األول ٦٨,٠٩٧٥ احمد مناع عبيد عيسى الجبوري ٦٥

 األول ٦٧,٧٩٩٨ سمير احمد عمر ميرزا  ٦٦

 لاألو ٦٧,١٠٣٩ رافع هاشم إبراهيم بكر العدلي ٦٧

 األول ٦٧,٠٨١٧ ماجد مصلح حمود الحرداني ٦٨

 األول ٦٦,٧٥٤٥ ابتغاء عامر جواد كاظم  العامري ٦٩



 األول ٦٦,٦٢٦٤ حسام عبد يوسف فرج  الجبوري ٧٠

 األول ٦٦,٦٢٠٧ إسماعيل إبراهيم إسماعيل حسن النعيمي  ٧١

 األول ٦٦,٤٠٠٧ أنور بالل الياس حسن السبعاوي ٧٢

 األول ٦٦,٠٨٣٢ ي حسين الجحيشي احمد محمد عل ٧٣

 األول ٦٥,٩٩١٩ زهراء زكي احمد  داؤد العبيدي ٧٤

 األول ٦٥,٩٧٢٨ عامر محمد شريف إبراهيم علي العبيدي ٧٥

 األول ٦٥,٥٨٤٤ مهدي صالح علي حسين الجبوري ٧٦

 األول ٦٤,٨٧٠٢ خميس محمد محمود علي الخاطر  ٧٧

 األول ٦٤,٦٤٦٣ محمد سعيد عبد اهللا محمد العنزي ٧٨

 األول ٦٤,٦٠١٠ معن رعد علي مصطفى الطائي ٧٩

 األول ٦٤,٣٩٤٢ مهند منيب محمد يحيى الجوهرجي ٨٠

 األول ٦٤,٢٨٥٢ عكاب محمد عبد  الجغيفي ٨١

 األول ٦٤,١٦٣٤ رضوان إبراهيم محمد يونس محمد  الجحيشي ٨٢

 األول ٦٤,١٢٥٨ صدام حسين مصطفى صالح المعماري  ٨٣

 األول ٦٤,٠٩٤٤ مد طه ياسين عواد السبعاوي اح ٨٤

 األول ٦٤,٠٦٥٦ رؤى أكرم رؤوف بشير الرضواني ٨٥

 األول ٦٣,٩٠٢١ طه محمد طه حمد الحمداني ٨٦

 األول ٦٣,٢٤٤١ يعقوب اخضير محمد فتحي الجبوري ٨٧

 األول ٦٢,٣٣١٩ شرين فرست نجم احمد الدوسكي ٨٨

 األول ٦١,٥٠٦٢ محمد داؤد سالم يونس العباسي ٨٩

 األول ٦٠,٨٥٩٤ عمر موفق فتحي غزال السبعاوي ٩٠

 األول ٦٠,٣٨٨٣ مصعب طه حمادي محمد ٩١

 األول ٦٠,٢٨٦٤ سندس صباح محمد احمد البني ٩٢

 األول ٥٩,٩٧٥٩ احمد محمد احمد ياسين العكيدي ٩٣

   



 
  

                المحاسبة:   القسم       قتصاد            كلية االدارة واال:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:    الشهادة            صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : التخرج اسم دورةم      ١/٧/٢٠٠٨  في ٩٧٤٤:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
    هـ١٤٢٩ / جمادى االخرة /٢٦                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول ٩١,٨٤٤٧ سهيلة علي زينل حسين الصفر  ١

 األول ٩٠,٥٥١٣ رنا غازي الياس خضر الطائي  ٢

 األول ٩٠,٤٧٩٥ بسمة غانم احمد عبد اللطيف  ٣

 األول ٨٩,٧٩٤٥ فاضل عباس سلطان خضر الطائي  ٤

 األول ٨٨,٦٦١٦ ظفر حكمت نايف خطاب المعاضيدي  ٥

 األول ٨٧,١٣٤٣ رؤى موفق محمود إسماعيل الصفار  ٦

 األول ٨٤,٩٤٥١ سارة ياسين محمد احمد الصالح  ٧

 األول ٨٤,٨٨١٢ برهان حسين خلف شالل الراوي  ٨

 األول ٨٤,٤٢٩٠ بد اهللانجم شهاب احمد عبد اهللا الع  ٩

 األول ٨٤,٠٩٩٦ رفل محمد عباس زين العابدين الصوفي  ١٠

 األول ٨٤,٠٨٠١ سجى احمد صديق محمود عابد  ١١

 األول ٨٣,٧٩٩٦ محمد هاشم عباس علي السياف  ١٢

 األول ٨٣,١٩١٢ احمد وعد اهللا حسن علي الراوي  ١٣

 األول ٨٣,١٧٥٩ إيمان يونس صالح احمد الجبوري  ١٤

 األول ٨٢,٨٥٣٢  فرحان فاضل الدليميخالد حامد  ١٥

 األول ٨٢,٧٦٥١ بسام محمود إبراهيم كاظم الحمداني  ١٦

 األول ٨٢,٠٦٨٧ محمد خميس محمد صالح علي  ١٧

 األول ٨٠,٦٥٥٤ خالد وليد خضر عيسى فريشات   ١٨

 األول ٨٠,٢٨٢٢ رضوان عبد اهللا فتحي محمد  الزيدي  ١٩

 األول ٧٩,٩٨٧٧ نعمت هاشم طه حسين ذنون  ٢٠

 األول ٧٩,٢٥٦٦ صفوان محمود محمد مصطفى الطائي  ٢١

 األول ٧٩,٠٢٨٥ آمنة مروان مهدي صالح شيال العلم  ٢٢

 األول ٧٨,٤٩٦٣ سامر فيصل عبد اهللا محمد حنتوش  ٢٣

 األول ٧٨,٠٢٨٨ ياسر سمير محمود يونس السراج باشي  ٢٤

 األول ٧٧,٨٥٨١ مروة وليد عبد اهللا علي العبيدي  ٢٥

 األول ٧٧,٧٧١٩ لعثمانعلي منهل شاكر محمد ا  ٢٦

 األول ٧٦,٨٦٨٥ محمد أنور عبد النافع يحيى االعرجي  ٢٧

 األول ٧٦,٨٥٢٩ أسامة عدنان حامد سعيد الطائي  ٢٨

 األول ٧٦,٨٥٠٥ صالح الدين الياس جمعة جربوع ال رجب  ٢٩

 األول ٧٦,٧٢٢٧ حارث رافع غائب قاسم العالف  ٣٠

 األول ٧٦,٢٤٣٢ معن غانم حسن فرحان الجشعمي  ٣١



 األول ٧٦,١٧٩٤ سين شاكر محمود جدوع  المولىح  ٣٢

 األول ٧٥,٩٤٥٦ مازن احمد طيب ايبو السليفاني  ٣٣

 األول ٧٥,٨٩٠٣ محمود سامي حياوي محمد   ٣٤

 األول ٧٥,٨٧١٩ محمد ميسر جرجيس محمد ال حميد  ٣٥

 األول ٧٥,٤٠٣٣ وسن عبد اهللا يونس خلف الطائي  ٣٦

 األول ٧٤,٦٤١٠ كرم خالد شريف رشيد  دالل  باشي  ٣٧

 األول ٧٤,٤٤١٠ احمد يوسف علي خلف  ٣٨

 األول ٧٤,٣٣٢٣ مروة غانم عزيز داؤد حالق  ٣٩

 األول ٧٣,٥١٢٣ نور عبد العزيز عبد الرحمن محمد  ٤٠

 األول ٧٣,٤٠٦٧ صالح احمد صالح خضر الجبوري  ٤١

 األول ٧٢,٩٦٠١ مروة ثامر هاشم يونس العبيدي  ٤٢

 ولاأل ٧٢,٧٨٢١ نجالء موفق داؤد سلو النعيمي  ٤٣

 األول ٧٢,٢٧١١ جوليان يوسف يشوع  بتق  ٤٤

 األول ٧٢,٢٦٧٣ علي جاسم يونس جاسم العبيدي  ٤٥

 األول ٧١,٦٦٧٣ االء يونس إسماعيل سعيد الراوه جي  ٤٦

 األول ٧١,١٦٣٢ إبراهيم محمد قاسم  محمد العبادي  ٤٧

 األول ٧٠,٦٨٣٦ دحام جاسم علي  محمد الجرجري  ٤٨

 األول ٧٠,٣٨٥٣ تيماء جودت محمد أمين العكيدي  ٤٩

 األول ٧٠,٢٧٨٠ نزهان احمد عواد مهدي السبعاوي   ٥٠

 األول ٧٠,١٤٨٣ قاسم محمود فرج محمد السبعاوي  ٥١

 األول ٦٩,٦١٨٨ هيثم حسن عبد اهللا إسماعيل الجبوري  ٥٢

 األول ٦٩,٦١٠٨ رشا سامي سعيد جاسم سعيد الرفاعي  ٥٣

 األول ٦٩,٤٦٣٣ خمائل خورشيد  الياس  يونس الشابي   ٥٤

 األول ٦٩,٤٢٧٤ قصي جاسم إبراهيم محمد الراشدي  ٥٥

 األول ٦٨,٧٤٧٢ علي زيدان خلف عبد الجبوري  ٥٦

 األول ٦٨,٦٢٤١ وعد صالح خلف عباس السبعاوي  ٥٧

 األول ٦٨,٣٤٤١ فراس محمد طه حمد الحمداني  ٥٨

 األول ٦٨,١٨٥٨ احمد عبد الرزاق ذنون محمد  المشهداني  ٥٩

 األول ٦٧,٩٣٩٨ زين العابدين محمد يونس علي   ٦٠

 األول ٦٧,٧٤١٣ أسيل محمود يوسف احمد الفركاحي  ٦١

 األول ٦٧,٧٣٢٦ فؤاد سالم عباس محمد الطائي  ٦٢

 األول ٦٧,٥٨٨٠ احمد محمد علي محمد طوكان الجبوري  ٦٣

 األول ٦٧,٥٥٩٠ احمد وعد اهللا محمد مجيد الطائي  ٦٤

 األول ٦٧,٥٥٤٦ رنا ضياء خضر محمد الصفار  ٦٥

 األول ٦٧,٥٣٤٧ موسى الموسى عماد شاكر غائب   ٦٦

 األول ٦٧,٤٦٠٨ مروة سعد احمد صالح المعاضيدي  ٦٧

 األول ٦٧,١٤٨١ جاسم محمد حسن صالح سليمان   ٦٨



 األول ٦٧,٠٧٨٦ علي حسين عباس حسن  الهاشمي  ٦٩

 األول ٦٦,٩٤٣٩ سامي سالم داؤد سليمان الخفاجي  ٧٠

 األول ٦٦,٨٩٩١ فرح عبد الكريم سعد اهللا يحيى العزاوي  ٧١

 األول ٦٦,٤٦٧٩ محمد احمد يونس ذنون العبادي  ٧٢

 األول ٦٦,٢٥٣٥ سالم عامر عبد الرزاق سليمان العبيدي  ٧٣

 األول ٦٦,١٠٣٢ منتصر محسن إبراهيم محمد الراشدي  ٧٤

 األول ٦٥,٨٩٣٠ أفراح فاخر الياس حجي الماموسي   ٧٥

 األول ٦٥,٨٧٣٩ علي خلف عيسى خلف السبعاوي  ٧٦

 األول ٦٥,٢٣٩٤ وسام خلف نجرس صالح  ٧٧

 األول ٦٤,٨٧٥٤ صالل حامد علي محمد الرفاعي  ٧٨

 األول ٦٤,٦٠٩٢ بشار يوسف سليمان بكر المعماري  ٧٩

 األول ٦٤,٢٨٠٥ بشار خضر فتحي نهر حمود  ٨٠

 األول ٦٤,٢١١١ مهند غانم عبو محمد العبيدي  ٨١

 األول ٦٣,٩٧٢٢ احمد نبيل سعيد داؤد  الطائي  ٨٢

 األول ٦٣,٧١٣٣ يرحمة باسم غازي قاسم العبيد  ٨٣

 األول ٦٣,٧٠٤٧ محمد غانم قاسم يحيى العزاوي  ٨٤

 األول ٦٣,٥١٦٣ يزن نزار محمد سعيد االسعدي  ٨٥

 األول ٦٣,٣٩٧٨ محمد صالح الياس خلف اللهيبي  ٨٦

 األول ٦٣,٣٦٨٧ محمد جبار شكور خلف االسحاقي  ٨٧

 األول ٦٣,٣٠١٣ اوس احمد ادريس احمد كشمولة  ٨٨

 األول ٦٣,٢٤٨١  محمد الجبوريإسماعيل صالح إسماعيل  ٨٩

 األول ٦٣,٢١٥٥ إسالم زيدان خلف خضير الجبوري  ٩٠

 األول ٦٣,٠٣٧٦ علي عثمان علي حسين الراشدي  ٩١

 األول ٦٢,٧٨٢٠ احمد محمد علي سليمان السبعاوي  ٩٢

 األول ٦٢,٧٣١٢ محمد عبد اهللا احمد حسين السويدي  ٩٣

 األول ٦٢,٥٧٦٤ بتول عماد محمد علي قاسم المفتي  ٩٤

 األول ٦٢,٢٣٦٣ آمنة غسان يوسف احمد الجنابي  ٩٥

 األول ٦٢,٢٠٩٣ رنا علي موسى محمد الحسن  ٩٦

 األول ٦١,٨٢٤٩ عماد محمد علي احمد الصفوك  ٩٧

 األول ٦١,٧٧٦٧ عمر احمد حسن حامد  الرجبو  ٩٨

 األول ٦١,٦٣٠١ احمد شكر محمود جاسم الحمداني  ٩٩

 األول ٦١,٣٤٢٣ رؤى سامي خضر سمعان حيصا١٠٠

 األول ٦١,٣٠٢٦ وسام علي حسين حسن الحمداني١٠١

 األول ٦١,٢٠٢٤ فتحي حسين صديق فتحي الداودي١٠٢

 األول ٦١,٠٦٤٤ حسين محمد يونس شالش الجبوري١٠٣

 األول ٦٠,٩٩٤٨ عبد الوهاب محمود حمد محمد السبعاوي١٠٤

 األول ٦٠,٥٧٩٧ زيد تحسين يونس حسن بك١٠٥



 ولاأل ٦٠,٢٥٠٢ احمد خضر خلف حمد الجميلي١٠٦

 األول ٦٠,٠٣١٣ دنيا محمد خالد إبراهيم النزاري١٠٧

 األول ٥٩,٧٠٩٢ صدام احمد طه احمد اللويزي١٠٨

 األول ٥٩,١٥٥٦ محمد فخري يونس احمد ثابت١٠٩

 األول ٥٨,٨٨٧٨ احمد خالد محمود داود القطان١١٠

 األول ٥٨,٧٢٦١ احمد إسماعيل اطميهيرعبداهللا  الجبوري١١١

 األول ٥٨,١١٦٥ جبورياحمد سالم ياسين حمدون ال١١٢

 األول ٥٨,٧١٥٥ مروان محمد داود مغير الجبوري١١٣

 األول ٥٧,٩٦٣١ شوكت عبد الكريم جواد  يعقوب البياتي١١٤

 األول ٥٧,٨٨٨٠ شامل عبد القادر حامد شدو العبادي١١٥

 األول ٥٧,٨٤٨١ احمد محمد حسن خضير الدليمي١١٦

 األول ٥٧,٧٦٧٢ احمد سعيد عبد احمد الجبوري١١٧

 األول ٥٧,٦٨٨٧ ر خلف محمود شهاب  القيسيعم١١٨

 األول ٥٧,٦٨٤٩ عماد محمد صالح خضير الجبوري١١٩

 األول ٥٧,٤٩٣٠ عمر رعد شريف حسن الشلي١٢٠

 األول ٥٧,٤١٩٨ عبد المنعم محمد قاسم اسود االحمد١٢١

 األول ٥٧,٣٣٥٢ كرم صبحي صالح عالوي الجميلي١٢٢

 األول ٥٧,٠٢٥٤ مروان عبد اهللا جميل علي الجبوري١٢٣

 األول ٥٦,٨٨٥٠ عمر نزار هاشم  حمودي العنزي١٢٤

 األول ٥٦,٣٧٤٥ جمال محمد سليمان حسن حسو١٢٥

 األول ٥٥,٩١٣٢ عبير سبهان جاسم محمد الزبيدي١٢٦

 األول ٥٥,٦٥٧٧ احمد خير الدين خالد مصطفى الصراف١٢٧

 األول ٥٥,٣٣٤٨ عبد المجيد حميد امحجوب عبد اهللا الجحيشي١٢٨

 األول ٥٥,٣١١٢ ت الياس الطائيقصي محمد شوك١٢٩

 األول ٥٥,٢٩٦١ زياد هاشم سليمان علي الخاتوني١٣٠

 األول ٥٥,٠٠١٧ حسان طارق حامد عبد اهللا القيسي١٣١

 األول ٥٤,٩١٢٤ علي فواز عبد الرحمن عبد القادر العبدلي١٣٢

 األول ٥٤,٥٣٢٨ قيصر سمير بنيامين حمو الحمداني١٣٣

 األول ٥٣,٩٣٦٧ قيس احمد حسين جويد  الجميلي١٣٤

 األول ٥٣,٠٤٥٣ هشام حسن رشيد سلمان الجبوري١٣٥

 
 
 

    
    



           
   

  

            األقتصاد:     القسم           كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                      صباحي                                         : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج    م     ١/٧/٢٠٠٨  في ٩٧٤٤:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨: سنة التخرج 
                             هـ١٤٢٩ / جمادى االخرة /٢٦                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول ٨٢,٠٣٤٤ احمد محل خلف عزو العدواني.١

 األول ٧٦,٤٣٢١ زينب فاضل محمد طاهر العزي.٢

 األول ٧٤,٩٣٧٨ رشا حميد رجب محمد الربيعي.٣

 األول ٧٤,٥٣٦٤ وفاء صباح خدر السو.٤

 ولاأل ٧٤,٤١٩٨ عكرمة محمد زكي حميد العزاوي.٥

 األول ٧٣,١١٩١ كمال خليل سليمان حجي  البركعي.٦

 األول ٧١,٩٢٠٤ سراب عبد الكريم مطر حسين الداهري .٧

 األول ٧١,٧٧٥٠ رغد أسامة جار اهللا محمد الدليمي.٨

 األول ٧٠,٨٦٨٤ قحطان معروف منصور حمودي العبيدي.٩

 األول ٦٩,٥٨١٥ كنعان غريب إبراهيم مال فتاح.١٠

 األول ٦٩,١٧٤٣ مد النقشبنديزينة حسن علي مح.١١

 األول ٦٨,٩١٤٠ نجالء صالح الدين مرعي القزاز.١٢

 األول ٦٨,٤٨٩٤ مسلم قاسم حسن أيوب  اللهيبي.١٣

 األول ٦٨,٢٠٩٥ احمد صالح حسن كاظم المجمعي.١٤

 األول ٦٧,٦٨٣٦ صباح فيصل فرحان حسين  الحمامة .١٥

 األول ٦٧,٤٠٦٠ همام مؤيد عبد الرحيم عاني االلوسي.١٦

 األول ٦٦,٧١٧٧ مصطفى هاني سعيد جاسم الرفاعي.١٧

 األول ٦٦,٦٠٥٤ علي مدني إبراهيم علي النعيمي.١٨

 األول ٦٦,٤٧٩١ مؤيد نجاح عابد عفين  الجبوري .١٩

 األول ٦٥,٩٦٧٨ محمد ضياء مهدي صالح مصطفى الخفاجي.٢٠

 األول ٦٥,٩٤٦١ احمد جوكو سعدو شمو.٢١

 األول ٦٥,٨١٤٨ ي عدنان خير الدين نوري  الياس الشبك.٢٢

 األول ٦٥,١٢٥٩ رفل رافع شاكر يوسف الوتار.٢٣

 األول ٦٤,٧٧٣٤ محمد رعد علي عبد اهللا الطائي.٢٤

 األول ٦٤,٧٢٦١ ليث وجدي عبد الكريم الحديثي.٢٥

 األول ٦٤,٧٠٢٤ عمر حلو علي جديع الشمري .٢٦

 األول ٦٤,٢٦٣٥ وفاء عبد السالم يونس عبد اهللا عزو بك .٢٧

 األول ٦٢,٨٢٩٩  خوشابا الكرموسيمورين انويا.٢٨

 األول ٦٢,٧١٢٦ إبراهيم مكي إبراهيم علي النعيمي.٢٩

 األول ٦٢,٦٦١٧ عامر خضر حسين عواد العكيدي.٣٠



 األول ٦٢,٦٢٧٣ مروان محمد زكي محمود الحصيرجي.٣١

 األول ٦٢,٤٠٧٧ ظفر حسين يونس حسين الحمداني.٣٢

 األول ٦٢,٢٤٢٥ حنان فاروق سعيد شنتولة.٣٣

 األول ٦٢,١٩٣٧ ة احمد حسن مرعي الحديديخول.٣٤

 األول ٦٢,١٨٣١ فخري رجب عباس ميرزا البكر.٣٥

 األول ٥٨,٤١٢٨ بروين مشير حسين احمد الدوسكي.٣٦

 األول ٥٨,٣٢٤٦ مخلد ماجد محمود رحيم الداهري .٣٧

 األول ٥٧,٧٨٣٠ راوند حميد محمد أمين المزوري.٣٨

 األول ٥٧,٥١٤٥ مهند محمد بشير سلطان  الراشدي.٣٩

 األول ٥٧,١٥١٠ سعد غانم احمد هندي الحديدي.٤٠

 األول ٥٦,٦٧٠٣ حامد محمد كاظم علي  العيساوي.٤١

 األول ٥٤,٨٩٩٩ خليل احمد خليل احمد اللهيبي.٤٢

 األول ٥٣,٨٥٢١ نهى هامل مهدي محمد الساعدي.٤٣

 
 
 
 
 

    



 
   

  
             ادارة صناعية:       القسم  االقتصاد            كلية االدارة و:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :ورة التخرج اسم دم      ١/٧/٢٠٠٨  في ٩٧٤٤:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                   هـ١٤٢٩ / جمادى االخرة /٢٦                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول ٨٣,٠٠١٧ سلطان زيدان حسن داؤد العكيدي.١

 األول ٧٩,٤٥٧٦ ريمان سهيل عبد الكريم موسى .٢

 األول ٧٨,٠٣٤٣ اسين يونس الطائيزيد مظفر ي.٣

 األول ٧٧,٣٦١٧ والء حازم سلطان عبد اهللا الصفار.٤

 األول ٧٦,٣٥٢١ ريان محمد ذياب جوير الحمدوني.٥

 األول ٧٤,٥٩٩٠ علي طالب جميل شاهين الجبوري.٦

 األول ٧٣,٨١٠٠ وسام ساهي عيسى شؤوثا.٧

 األول ٧٣,٤٠٦٧  جعفر ال جوهر طالب حيدر علي.٨

 األول ٧٢,٩٠٥٥ باسل فخري توفيقمروة .٩

 األول ٧٢,٨٦٠٧ لبنى مؤيد علي عبد الرحمن الرفاعي.١٠

 األول ٧١,٨٣٦٤ محمد عبد القادر فتحي سالم .١١

 األول ٧١,٠٢٨١ موفق عطية علي حمد الجميلي.١٢

 األول ٧٠,٩٨٢٩ رجعان خلف عبد اهللا خوين.١٣

 األول ٧٠,٦٣٤٠ عالء الدين احمد علي حسن الجميلي.١٤

 األول ٦٩,٦٥٢١ يد احمد جواد جاسمحم.١٥

 األول ٦٩,٥٠١٧ رنا محمد احمد سيد احمد فرحات.١٦

 األول ٦٩,٠٨٩٣ احمد عبد علي حسين السبعاوي.١٧

 األول ٦٨,٧٨٧٩ نسيم عبد الهادي صالح سلطان .١٨

 األول ٦٨,١٤٤٣ علي حسن فحل شفلح الجبوري.١٩

 األول ٦٨,١٢٢١ عمر علي صالح محمد العبيدي.٢٠

 األول ٦٦,٤١٤٥ ر عبود عبد اهللا الشمريياس خضي.٢١

 األول ٦٥,٦٣٧٤ مهند عماد سعيد احمد الصميدعي.٢٢

 األول ٦٥,٢٥٤٣ حسان عالء الدين  عبد الرحيم يونس.٢٣

 األول ٦٤,٩٢٧١ مهند احمد حلمي عبد الرزاق .٢٤

 األول ٦٤,٩١١٩ أسامة طالل سالم احمد .٢٥

 األول ٦٤,٦١١٧ زهراء حسيب حسن مراد الحمداني.٢٦

 األول ٦٤,٣٢٨٦ ليلى عبد الستار حاجم الطائي.٢٧

 األول ٦٤,٢٢٥٧ محمد عبد الرحيم محمود عبد اهللا .٢٨

 األول ٦٣,٩٧٦٩ انمار مرعي حسن ناصر الجبوري.٢٩

 األول ٦٣,٩١١٩ مصعب خليل علي قداوي القداوي.٣٠



 األول ٦٣,٠٦٥٧ حنان عبد اهللا احمد تمر علي السبعاوي.٣١

 األول ٦٢,٧٩٩٨ لدليميمهند احمد علي محمد  ا.٣٢

 األول ٦٢,٣٠٣١ صباح محمد علي احمد  إبراهيم الحيالي.٣٣

 األول ٦٢,٢٧٢١ عالء الدين احمد عطية الجحيشي.٣٤

 األول ٦٢,١٠٣٣ عبد الصمد محمد جمعة  عاتي الجبوري.٣٥

 األول ٦٢,٠٥٨٣ مها مروان صديق محمد علي.٣٦

 األول ٦١,٥٦٥٧ عمر فارس خليل عموري.٣٧

 األول ٦٠,٦٨٥٥ ه علي الموالينبأ مظفر ط.٣٨

 األول ٦٠,٣٦٣٦ احمد زيدان عبد الكريم محمود .٣٩

 األول ٦٠,٢٦٤٨ احمد حسن علي أوحيد الطائي.٤٠

 األول ٥٩,٨٢٠٠ محمد فاروق عبد المجيد المرزوق.٤١

 األول ٥٩,٠٨٧٦ ريم ناهض محمد نجيب الصائغ.٤٢

 األول ٥٩,٠٨٥٢ احمد نوري محمود علي العبادي.٤٣

 األول ٥٨,٥٧٦٩ مد خاير حمد  الجبوريهاني مح.٤٤

 األول ٥٨,٠٩٩٣ ليث طه خضير يونس .٤٥

 األول ٥٧,٩٨٨٣ رعد جار اهللا عبد اهللا الكاكي.٤٦

 األول ٥٧,٣٧٩٣ سيروان علي عباس سعيد  عبد اهللا.٤٧

 األول ٥٧,٢٣٩٣ علي عبد العزيز رجب عبد الغفور .٤٨

 األول ٥٧,٢٣٨٨ علي رافع علي االحمد حسن .٤٩

 األول ٥٦,٤١٣٦ الح حسن مرعي الحديديعمر ص.٥٠

 األول ٥٥,١٠٥٦ هيمن خورشيد حسن صادق.٥١

 األول ٥٥,٠٢٢٥ صدام حسين خلف فتحي.٥٢

 األول ٥٢,٤٧٠٤ وليد اسهام عزيز الحمداني.٥٣

 األول ٥٢,٣٧١٩ بشار عبيد عيسى خلف الجبوري.٥٤

 
    



 
  

  العلوم المالية والمصرفية:       القسم  رة واالقتصاد            كلية االدا:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١/٧/٢٠٠٨  في ٩٧٤٤:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
   هـ١٤٢٩ / جمادى االخرة /٢٦                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول ٩٠,٧٧٧١ محمد مثنى علي خليل الحمداني.١

 األول ٨٩,٥٤٧٤ بسام احمد عبداهللا حاجي .٢

 األول ٨٨,٧٣٨٨  عبد الغني عبد اهللاأشتي عبد الستار.٣

 األول ٨٦,٦٥٣٦ مروة عدنان سالم قاسم االعرجي.٤

 األول ٨٦,٥٨٩٣ اسراء عبد القادر احمد طه الجحيشي.٥

 األول ٨٦,٠٠٣٨ محمود قحطان احمد مرعي العبيدي.٦

 األول ٨٥,٠٢٩٠ ليلى صبري محمد حسن الطائي.٧

 األول ٨٤,٢٧٧١ زبيدة اكرم  بشيرعبد الحكيم الرضواني.٨

 األول ٨٤,٢٣٤٨ اسامة اسماعيل خليل فتحي الحيالي .٩

 األول ٨٣,٥٣٨٨ مثنى فتحي احمد حميد الجحيشي.١٠

 األول ٨٣,١٩٠٢ هناء محمد احمد محمد الكوراني.١١

 األول ٨٢,٠٥٩٥ هيفاء الياس جمعة الياس.١٢

 األول ٨١,٥٣٦٠ شهاب محمد احمد حمود السبعاوي.١٣

 األول ٧٩,٥٧٢٩ علي سالم حسن خلف.١٤

 األول ٧٩,٥٥٧٤ مروة رمضان هالل محمد.١٥

 األول ٧٨,٧٥٥٠ مروة فيصل بشير سعيد الدليمي.١٦

 األول ٧٧,٣٤٨٦ رفل موفق امين محمد القزاز.١٧

 األول ٧٦,٤٤٠٢ هاني صالح خلف  عبد اهللا الدليمي.١٨

 األول ٧٦,٤٢٧٦ شذى هاني ذنون محمد.١٩

 لاألو ٧٦,٢٥٢١ شيماء عبدالسالم طه محمود.٢٠

 األول ٧٥,٥٣١٧ شريهان احمد محمد عبد اهللا.٢١

 األول ٧٣,٩٧١٩ مهند محمد ياسين طه الحيالي.٢٢

 األول ٧٣,٦٠٩٨ عزيز بشار خلف سمعو الجرجري.٢٣

 األول ٧٣,٣٤٨٣ محمد جاسم محمد خليل.٢٤

 األول ٧٢,٩٢٩١ محمد نشوان وجيه  احمد .٢٥

 األول ٧٢,٧٩٦٢ سلفانا سعدي كوركيس ابلحد.٢٦

 األول ٧٢,٠٨٣٨  علي عبد اهللا الحيالينجم محمد.٢٧

 األول ٧١,٩٤٨١ سنان حسن علي حامد.٢٨

 األول ٧١,٧٥٥٥ عماد محمد امين احمد علي.٢٩

 األول ٧١,٥٩٦٢ يونس ثاني يونس بركات الهيبي.٣٠

 األول ٧٠,٨٦٧٤ شيماء صالح الدين سعدي سعيد.٣١



 األول ٧٠,٣٢١٤ علي احمد يوسف حاجم نخيلة.٣٢

 األول ٦٩,٩٥٠٠ بد اهللا حنو لوله سمير داؤد ع.٣٣

 األول ٦٩,٤٧٠٥ مروان عبد المنعم خلف  ثامر.٣٤

 األول ٦٩,٣٥٤٥ دعاء عادل عوني  سليمان الزراري .٣٥

 األول ٦٨,٧٠٣٨ بروين سالم حسن علي الزهيري.٣٦

 األول ٦٨,٦٢٠٣ ميثاق نعمان حمود روان الجبوري.٣٧

 لاألو ٦٨,٣٧٦٠ باسم قاسم محمود عبد اهللا السامرائي.٣٨

 األول ٦٧,٦٨٠٣ اسيل عزالدين وليد خالد ال فليح.٣٩

 األول ٦٧,٦٤٤٠ اريج امجد فرج مصطفى النعيمي .٤٠

 األول ٦٧,٢٣٩٣ وسام عبدالملك مروان يوسف الحيالي.٤١

 األول ٦٧,١٨٤٥ زيد رعد بشير محمد الحمودات.٤٢

 األول ٦٦,٧٢٤٥ غدير عالء يونس عزيز عبد القادر .٤٣

 األول ٦٦,٤٩١٧ لجوادي اطياف خيري شيت شكر ا.٤٤

 األول ٦٦,٠٢٣١ صفا فاضل عبد ذنون يونس اليونس.٤٥

 األول ٦٥,٥٠٢٨ صالح احمد صالح محمد العبيدي.٤٦

 األول ٦٥,٣٤٢٤ راوية احمد شهاب احمد العزي .٤٧

 األول ٦٥,١٨٠٥ مروة نوح محمود ياسين الحديدي.٤٨

 األول ٦٤,٧٥٥٧ محمد فؤاد جالل خورشيد النعيمي.٤٩

 األول ٦٤,٦٤١٩ ان بشير عبد اهللا الطائي رؤى مرو.٥٠

 األول ٦٤,٠٩٢١ شيماء محمد سليمان  داؤد احمد.٥١

 األول ٦٣,٨٦٣٨ نسرين محمد شريف ميرزا الكوياني.٥٢

 األول ٦٣,١١٣٣ مروان سلطان احمد عبيد الجحيشي.٥٣

 األول ٦٣,٠٧٤٥ عبد الحكيم محمود اسماعيل عنبر الجرجري.٥٤

 األول ٦٢,٧٥٤١ العباسيابراهيم محمد يوسف جميل .٥٥

 األول ٦٢,٥٣١٩ زياد محمد عبداهللا جاسم الزبيدي .٥٦

 األول ٦٢,٣٩٧٢ نسرين عبدالباسط محمد صالح الطائي.٥٧

 األول ٦٢,٣٩٤٥ بسمة حقي شهاب احمد.٥٨

 األول ٦٢,٣٢٩٣ رافع عبد الرزاق محمد رجب المعماري .٥٩

 األول ٦٢,٢٣٠٧ ذياب نواف احميد مطلك الشمري .٦٠

 األول ٦٢,٢٢٧٤ نوري ذنون محمدسجى .٦١

 األول ٦٢,١٦٢٦ مزهر عبودي عزيز احمد النمر.٦٢

 األول ٦١,٨٦٦٤ وسن يوسف مصطفى جاسم محمد .٦٣

 األول ٦١,٨١٣١ مهند يونس خليل اسماعيل .٦٤

 األول ٦١,٧٥٢٩ محمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المزوري.٦٥

 األول ٦١,٧٤٤٣ تيسير عبد اهللا عبد سليمان  .٦٦

 األول ٦١,٦٨٦٤ محمد ثائر جاسم محمد المعاضيدي.٦٧

 األول ٦١,٥٣٦٤ حازم جبار فرج امين الخالدي .٦٨



 األول ٦١,٤١٣٦ رياض عباس ولي رشيد الكاكي.٦٩

 األول ٦١,٣٢٤٨ حامد عذاب رجه فرج الحرداني .٧٠

 األول ٦١,٢٠٢٤ احمد سعيد عيسى دشتو الحرباوي.٧١

 ألولا ٦١,٠٨٢٦ سجى عبد الوهاب جاسم محمد.٧٢

 األول ٦٠,٩٠٨١ رامي حنا كرومي موسى الفي توما .٧٣

 األول ٦٠,٧٦١٤ غالية عدنان محمد عسكر.٧٤

 األول ٦٠,٤٨٥٠ رغد محمد حازم  محمد السماك .٧٥

 األول ٦٠,٣٨٧٤ حمادي ميسر حمادي احمد العبد اهللا .٧٦

 األول ٦٠,٠٥٩٨ يونس مظفر احمد عبد اهللا الطائي.٧٧

 األول ٥٩,٨٢٧٤ رودسيف اسعد محمود احمد الم.٧٨

 األول ٥٩,٦٣٥٠ رغد حسن سلطان ناصر البدراني.٧٩

 األول ٥٩,٤٦٦٠ زينة عبد الجبار احمد شيت.٨٠

 األول ٥٩,٣٦٩٨ عبدالرحمن عبدالمنعم فاضل فتحي الحيالي.٨١

 األول ٥٩,٣٣٦٤ مشتاق خضر عبد  ياسين الجنابي.٨٢

 األول ٥٩,٢٨١٩ رغد موفق ذنون محمد المولى .٨٣

 األول ٥٩,٢٤٢١  جالل صالح العبيديرياض سالم.٨٤

 األول ٥٩,٢١٠٧ سيفانيا زهير متي حنا توكا.٨٥

 األول ٥٩,١٩٦٠ فهد عبدالكريم ابراهيم محمد السنجري.٨٦

 األول ٥٩,٠٩٥٥ سيف محمد طه محمود العاني.٨٧

 األول ٥٩,٠١٦٩ حذامة طارق محمد احميد النعيمي .٨٨

 لاألو ٥٨,٩٨٣٣ شريف ثائر محمد شريف المولى .٨٩

 األول ٥٨,٩٦٨١ مياح صبيح زغير نهار الحرداني.٩٠

 األول ٥٨,٥١٠٢ ريم معاذ يحيى محمد الكريم.٩١

 األول ٥٨,٤٧٥٥ احمد وعد صالح يونس المشهداني .٩٢

 األول ٥٨,٣٨٠٥ خالد مخلف حسين جاسم الشمري.٩٣

 األول ٥٧,٨٢٥٥ االء عبدالسالم صديق يونس الحسيني.٩٤

 األول ٥٧,٥٢٦٢ يصفاء سلمان ضاحي عزيز الجبور.٩٥

 األول ٥٧,٤٤٢٩ عمر نجيب محمد علي يونس الدليمي.٩٦

 األول ٥٧,٣٣٩٨ وسام حميد عائد براك الجبوري.٩٧

 األول ٥٧,١١٩٢ عمر سعد اهللا جمعة عواد الراشدي.٩٨

 األول ٥٦,٨٦٢١ مروة علي محمود حسن الزبيدي.٩٩

 األول ٥٦,٨٣٦٠ حمزة صالح الدين داؤد سليمان االغا.١٠٠

 األول ٥٦,٨٠٨١ ح محمد  سعيد النجار احمد صال.١٠١

 األول ٥٦,١٩١٧ سامي احمد فيصل الجبوري.١٠٢

 األول ٥٥,٧٧٩٣ حارث مازن حمدون  سليمان الكلو .١٠٣
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    : اسم دورة التخرجم      ١/٧/٢٠٠٨  في ٩٧٤٤ :   رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
   هـ١٤٢٩ / جمادى االخرة /٢٦لمصادف                                          ا

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 األول ٩٤,٤٠١٠ هاني رمضان علو محمد النعيمي.١

 األول ٩٢,٥٩١٩ نور ضياء عزيز فتحي الطائي .٢

 األول ٩٢,٣٤١٧ عمر توفيق عبد الرحمن محمود العبيدي.٣

 األول ٩٠,٢٤٨٤ ومحمد حكمت إسماعيل ياسين صالح الحم.٤

 األول ٨٩,٤١١٩ فراج نغيمش فرج جبر الشمري.٥

 األول ٨٩,٣٤٥٧ أسيل محمد طلب خلف الحديدي.٦

 األول ٨٨,٤٣٥٥ عبد اهللا هاشم حمودي سلوالبله.٧

 األول ٨٨,٠٦٤٠ محمد سلمان عبد المجيد سليمان.٨

 األول ٨٧,٧٣٣٨ وضاح مخلف خلف محمد الجبوري.٩

 األول ٨٥,٥٦٧٩ بيجواني آل شيخوحسين علي يونس احمد ال.١٠

 األول ٨٥,٣٩٥٥ عبد اهللا هاشم محمد حسن االعرجي.١١

 األول ٨٥,١١٣٣ عمر عبد الرحمن طه احمد العبيدي.١٢

 األول ٨٥,٠١٦٤ هبة يونس علي عبد القادر الربيعي.١٣

 األول ٨٣,٢٨٣٤ غيداء يحيى يوسف حسن النسلي.١٤

 األول ٨٣,١٢٥٢ احمد محمد سامي فاضل يونس.١٥

 األول ٨٢,٥٤١٩ وعد اهللا مجيد فاضل خضر البياتي.١٦

 األول ٨٢,٤٤٣٦ أالء رياض أنور إسماعيل مشعان.١٧

 األول ٨٢,٤١٧٤ زهراء رافع احمد عبد اهللا .١٨

 األول ٨٢,٠١٩٥ محمد عمار يونس احمد كشمولة.١٩

 األول ٨١,٨٢٦٢ عمر عبد اهللا عزيز حسين العبد هللا.٢٠

 األول ٨١,٤٣٩٨ الطرقجيمروة عبد الناصر عبد الرزاق ا.٢١

 األول ٨٠,٣١٦٢ عمر أياد عبد الجبار حسين البابلي.٢٢

 األول ٧٩,٨٩٢١ ضحى مؤيد ذنون إبراهيم صوفي خضر.٢٣

 األول ٧٩,٧٩٤٣ ريان صبحي محمد سعيد .٢٤

 األول ٧٩,٦٩٨٣ مصطفى نعمت يونس مجيد الطائي.٢٥

 األول ٧٨,٨٣٢٦ احمد زهير إبراهيم محمود الصواف .٢٦

 األول ٧٨,٥٢٥٧ ر يونس سمير الهالليسهى سمي.٢٧

 األول ٧٨,١٤٦٢ دلفين محمد حسن احمد.٢٨

 األول ٧٨,١٣٢٦ ميسر محمود موسى خضر العاشور.٢٩

 األول ٧٨,٠٤٦٤ أسيل محمود شاكر محمود العزاوي.٣٠

 األول ٧٧,٥٣١٤ هدى سلو محمد احمد الطائي.٣١



 األول ٧٧,٤١٥٩ مصطفى عبد الباسط عبد اهللا  عبد الجبار.٣٢

 األول ٧٦,٣٠٢١ هبة امجد شوقي محمد صالح الشيخ .٣٣

 األول ٧٦,٢٩٥٥ هبة هاتف محمد عبد الرحمن السمان.٣٤

 األول ٧٦,١٣٠٧ ياقوتة عبد القادر ناصر حسين الخابوري.٣٥

 األول ٧٦,٠٥٥٢ محمد خزعل عمر عبد العبيدي.٣٦

 األول ٧٥,٧٧٤٥ هبة عبد القادر عصمت عبد الكريم كشمولة.٣٧

 األول ٧٥,٤٩٦٧ سالم عبد الجبار محمد الدباغمحمد عبد ال.٣٨

 األول ٧٤,٩٥٦٩ مروة ضياء الدين سعيد الرفاعي.٣٩

 األول ٧٤,٧٩٩٥ احمد ضياء يونس شريف الحيالي.٤٠

 األول ٧٣,٩٠٥٥ مهند ثائر إسماعيل عبد اهللا القصاب.٤١

 األول ٧٣,٧٩٦٢ عمر عبد العزيز عبد الوهاب عبد القادر العبيدي.٤٢

 األول ٧٣,٥٨٠٧ سين صادق سليمانأالء إحسان ح.٤٣

 األول ٧٣,٢٠٦٤ سناريا بطرس حنا ميخو سوطر.٤٤

 األول ٧٣,٠٥٩٥ راني مجيد دانيال حسقيال.٤٥

 األول ٧٢,٨١٢٦ سيف موفق يونس قاسم الدركزلي.٤٦

 األول ٧٢,٦٦٩٨ ماجد صعب سالمه الحديد.٤٧

 األول ٧٢,٤٢٤٨ ضحى يونس حامد مالعلو .٤٨

 األول ٧٢,٣٠٣٣ ي يحيى الطويلدريد عماد سعيد محمد عل.٤٩

 األول ٧١,٩٦٢١ مجاهد سيف االسالم عطا اهللا محمد سعيد.٥٠

 األول ٧١,١٥٤١ عبد العزيز غازي محمد حسين الحسين.٥١

 األول ٦٩,٥٦٩٣ عالء محمد زكي  عبد اهللا علي.٥٢

 األول ٦٩,٥١٤٥ إيالف عنان مهيدي سعيد.٥٣

 األول ٦٩,٤٢٣٦ زهراء عبد اهللا صالح احمد محمود اللهيبي.٥٤

 األول ٦٩,١٣٩٠ االن يوسف عمر حسام آل نعمت.٥٥

 األول ٦٨,٧١٨٦ إسراء رضوان محمد عسكر .٥٦

 األول ٦٨,٦٧٧٩ بشار احمد حسن حاج الجبوري.٥٧

 األول ٦٨,٦١١٢ أسامة عبد الستار حسن رشيد .٥٨

 األول ٦٨,٢٠٢١ أسماء سالم محمد علي الجبوري.٥٩

 ولاأل ٦٨,٠٩٠٩ رغد فؤاد ياسين الزبير.٦٠

 األول ٦٧,٩٠٥٢ سعد خالد يونس مجيد الطائي.٦١

 األول ٦٧,٧٢٦٩ عبد الرحمن باسل حيدر الخياط.٦٢

 األول ٦٧,٣٦٨٤ محمود عبد الحميد عبد محمد احمد.٦٣

 األول ٦٧,٣٢٢٤ احمد عادل نجم إبراهيم االومري.٦٤

 األول ٦٧,١٣٧٤ مروان سليمان محمد عزاوي.٦٥

 األول ٦٦,٧٨٠٢ قصي أيوب رشيد محمود المحمود.٦٦

 األول ٦٦,٢٦٤٨ حاتم جاسم زيدان خلف الدليمي.٦٧

 األول ٦٥,٤٦٤٣ عمر معن إدريس حسين الدباغ.٦٨



 األول ٦٥,٢٢٣٦ سونمز محمد فؤاد زكي عبد العزيز.٦٩

 األول ٦٤,٧٣٩٠ محمد صديق محمد محمد الوزيري.٧٠

 األول ٦٤,٣٣٦٩ محمود محمد سلمان محمد الجحيشي.٧١

 األول ٦٣,٥١١٤ احمد ريان  عبد الرزاق سعيد العبيدي.٧٢

 األول ٦٢,٢٢٦٤ عبد الرحمن اخليف حسن جاسم الجبوري.٧٣

 األول ٦٠,٧٤٧٤ حيدر ظاهر حسين سلمان الشبكي.٧٤

 األول ٥٨,٨٤٧٦ سامي مديد عطا اهللا حمود الجبوري.٧٥

 األول ٥٨,٧١٩٨ ساجر بشير محمد علي الجبوري.٧٦

 األول ٥٨,٥٥٩٣ الجراحعامر سعد براك فرحان .٧٧

 األول ٥٧,٩٤٧١ رضوان صالح عبد اهللا مالح السهيل .٧٨

 
 

    
             

 
 



   



  

  إدارة أعمال:                           القسم كلية اإلدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
 بكالوريوس:  الشهادة                                                                                             مسائي: لدراسة ا
  

 :         اسم دورة التخرج            ١/٧/٢٠٠٨في ٩٧٤٥:  رقم وتأريخ األمر الجامعي      ٢٠٠٧/٢٠٠٨:     سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لثالثياسم الطالب ا  ت
  االول ٩٢,٦٤٦٨ ابرهيم محمد جاسم محمد   .١

 االول ٩٢,٢٢٠٧ احمد محمد ابرهيم حسن   .٢

 االول ٨٨,٩٣٩٤ نادية متعب حسن علي   .٣

 االول ٨٨,٢٠٩٢ اسراء ابرهيم محمود علي   .٤

 االول ٨٨,٠٥٧٥ بيمان جاسم فتاح اسماعيل   .٥

 ولاال ٨٧,٧٩٩٩ نضال علي سليمان رشيد   .٦

 االول ٨٦,١٢٧٤ عمر عدنان كامل عبداهللا   .٧

 االول ٨٦,٠٧٢٥ تيسير احمد يونس طه   .٨

 االول ٨٥,٦١٨٧ عبداهللا فتحي عكيل الحديدي   .٩

 االول ٨٤,٨٩٤١ ناظم فاضل حسين خلف   .١٠

 االول ٨٤,٧٣٢٩ محمد حسن قدو جمعان   .١١

 االول ٨٣,٢٠٧٢ عبد الجواد ياسين سعيد النعمة   .١٢

 االول ٨٢,٩٤١١ حارث حسين علي حسين   .١٣

 االول ٨٢,٨٦٤٠ عبد الستار محمد عبداهللا إبراهيم   .١٤

 االول ٨٢,٦٧١٨ يوسف احمد عادي حمزة   .١٥

 االول ٨٢,٣٨٦٦ ياسين صالح حسن صالح   .١٦

 االول ٨١,٢٣٢٨ فلح حسن محمد حماوي   .١٧

 االول ٨٠,٩٩٦٧ ايمن محمد حامد محمد   .١٨

 االول ٨٠,٩٤٠٣ تغريد ناظم محمد يونس   .١٩

 االول ٨٠,٨٨٤٣ راهللا منيرسعد توفيق جا   .٢٠

 االول ٨٠,٥٠٣٠ بهاء أكرم عوديش هرمز   .٢١

 االول ٨٠,٢١٢٦ اشرف عبد الخالق مهيدي صالح   .٢٢

 االول ٧٩,٠٧٢٤ زياد احمد محمد علي   .٢٣

 االول ٧٨,٩٦٢٠ منى غانم صبري حيدر   .٢٤

 االول ٧٨,٨٠٥٦ احمد محمد خلف عبداهللا   .٢٥

 االول ٧٨,٣٢٨٩ احمد نهير عيدان    .٢٦

 االول ٧٧,٣٥٧٢ د مجيد عليحسام سعي   .٢٧

 االول ٧٧,١٢٢٨ جليلة كوركيس يوحنا   .٢٨

 االول ٧٦,١٧٩٩ سعد رافع جزاع حمادي   .٢٩

 االول ٧٤,٤٨٠٩ منى محمود محمد خليل   .٣٠

 االول ٧٤,٣٢٧٥ غازي عبدالجليل اسماعيل   .٣١

 االول ٧٣,٥٢٥٢ عمرة عامر عبد حسون   .٣٢



 االول ٧٣,١٩١٦ علي عادل محمد عسكر   .٣٣

 االول ٧٣,١٣٧٤ ن نجم عبداهللامحمد سيف الدي   .٣٤

 االول ٧٢,٣٦٦٨ جيان محمد سليم شهاب   .٣٥

 االول ٧٢,١٧٢٩ خليل ابرهيم اسماعيل احمد   .٣٦

 االول ٧٢,٠٤٩٤ ليث برجس عاصي السعدي   .٣٧

 االول ٧١,٩٣٣٤ عبد الجبار حديد علوش حمد   .٣٨

 االول ٧١,٦٨٨٧ حسان خزعل امين حسين   .٣٩

 االول ٧١,٠٧٥٧ علي عبداهللا احمد حميد   .٤٠

 االول ٧٠,٩٩٨٤ انتصار صديق  توفيق عبداهللا   .٤١

 االول ٧٠,٥٠٥٣ أيمن شعيب كرموش ابراهيم   .٤٢
 االول ٧٠,٢٦١١ طارق عبد الجبار مجيد صالح   .٤٣
 االول ٧٠,٠٢٠٤ احمد صالح طه محمد   .٤٤
 االول ٦٩,٨٣٥٩ زيد صالح سالم قاسم   .٤٥
 االول ٦٩,٦٤٢٤ غازي عبد الجبار حامد موسى   .٤٦
 االول ٦٩,٦٣٩٢ عباويانمار سعدون محمد    .٤٧
 االول ٦٩,٥٦١١ فالح حسن احمد دخيل   .٤٨
 االول ٦٩,٢١٨٧ لمياء محمد طاهر ويس   .٤٩
 االول ٦٨,٨٢٥٩ مهند فهد محمود حسين   .٥٠
 االول ٦٨,٠٨٨٠ انوار حازم عبداهللا خورشيد   .٥١
 االول ٦٧,٩٣١٣ افين سعيد احمد خالد   .٥٢
 االول ٦٧,٨٧٦٤ عهود صبيح عثمان اليعقوبي   .٥٣
 االول ٦٧,٧٢٩٢  حسين حسنسيف عادل   .٥٤
 االول ٦٧,١٢٩٥ سيف محمد ضياء يونس سليمان   .٥٥
 االول ٦٦,٩٢٠٤ خالد علي احمد علي   .٥٦
 االول ٦٦,٦٠٨٦ عمار خلف مطر فراج   .٥٧
 االول ٦٦,٣٠٢٠ خالد علي عباس الحديدي   .٥٨
 االول ٦٦,٢٢٩٧ وهب احمد فتحي سلطان   .٥٩
 االول ٦٥,٣٧٩٠ محمد يونس خضر    .٦٠
 االول ٦٥,٠٣٧٨ يم جرجيسمحمد نوزت ابراه   .٦١
 االول ٦٥,٠٠٢٩ هبة عامر محمود مصطفى   .٦٢
 االول ٦٤,٥٣٧٠ حامد عبد المجيد محمد الحامد   .٦٣
 االول ٦٤,٤٠٩٤ علي محمد محمود علي الطحان   .٦٤
 االول ٦٤,٢٣٤٠ حمد اهللا صالح داؤد مسلط   .٦٥
 االول ٦٣,٨٨١٩ خالد محمد جمعة سعد   .٦٦
 االول ٦٣,٥٣٧٠ فائز حازم خليل محمد   .٦٧
 االول ٦٣,٢٢٧٩ صالح الدين احمد مصطفى   .٦٨
 االول ٦٢,٥٤٩٥ عمار ابراهيم اسماعيل احمد   .٦٩



 االول ٦١,٦١٥٥ حسن باسل يحيى داؤد   .٧٠
 االول ٦١,٥٨٨٨ محمد خالد يونس محمد   .٧١
 االول ٦١,٥١٠٩ غزوان محمد محمود إسماعيل   .٧٢
 االول ٦٠,٥١٤٥ احمد عون الدين محمد شيت   .٧٣
 االول ٥٩,٦٩٣٧ ممروة حازم خليل إبراهي   .٧٤
 االول ٥٩,٤١٣٦ معتز حازم محمد علي حسين   .٧٥
 االول ٥٦,٧٨٠٣ احمد علي حسين محمد   .٧٦

 
 
 
 



   
  

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

  :      اسم دورة التخرج        ١/٧/٢٠٠٨ في ٩٧٤٥:               رقم وتأريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لب الثالثياسم الطا  ت
  االول ٩٣,٧٠٦٩ طارق حسن جربوع حسين .١

 االول ٩٠,٧٦٥٠ محمد عزت عبد القادر ابراهيم .٢

 االول ٩٠,٠٣٢٦ هناء سعداهللا عبداهللا احمد .٣

 االول ٨٩,٩٩٩٨ بيداء محمد طيب ظاهر محمود.٤

 االول ٨٧,٨٣١١ يونس عبدالكريم احمد عمر جمعة.٥

 االول ٨٦,٧٧١٣  محمد خضر شويخمهند.٦

 االول ٨٥,١٠١٥ ندى ابراهيم اسماعيل محمد .٧

 االول ٨٥,٠٩٦٧ فائزة كوركيس اوشانة كوركيس.٨

 االول ٨٣,١٠١٥ اسراء بشير عبداهللا سلطان .٩

 االول ٨٣,٠٧٣١ محمد عفر محمد عبداهللا .١٠

 االول ٨٢,٥٤٥٤ بشار غني احمد الجريسي .١١

 االول ٨٢,٠٥١٠  خالد طارق حسين علوان.١٢

 االول ٨٠,٤٤٤٢ خالدة محمد نوري يونس .١٣

 االول ٨٠,٢٨٣٤ عزام غسان علي ذنون .١٤

 االول ٧٩,٩٦٢٧ ليث خليل ابراهيم علي .١٥

 االول ٧٨,٢٠٢٤ جبران ابراهيم محمد عبداهللا .١٦

 االول ٧٨,١٩١٩ احمد هاشم صبري جواد .١٧

 االول ٧٨,٠٧٠٣ عمر باسل يونس فتحي .١٨

 االول ٧٧,٦٨٢٧  شيت عثمان شامل صالح.١٩

 االول ٧٦,٧٩١٠ خالد طاهر ذنون سعدو .٢٠

 االول ٧٦,٧٨٨٩ رائد اسماعيل علي عبداهللا .٢١

 االول ٧٥,٦١٨٧ جاسم محمد محمود عبو.٢٢

 االول ٧٥,٢٢٧٤ هدى عباس رمضان صالح .٢٣

 االول ٧٥,١٢٨١ ضحى نزار نوري ياسين .٢٤

 ولاال ٧٤,٥١٥٤ علي ضياء كريم محسن السعدون .٢٥

 االول ٧٤,٢١٩٥ سحر هاشم صالح محمود العبيدي.٢٦

 االول ٧٣,٧٧٣٧ محمد طه علي سلطان .٢٧

 االول ٧٣,٣٩٦٠ خزعل مهدي اسماعيل جرجيس .٢٨

 االول ٧١,٥١٦٥ عمار وليد ابراهيم عزيز شماني .٢٩

 االول ٧١,٢٩٣٠ عمر احمد صالح عبداهللا .٣٠

 االول ٧١,٢٢٨٧ القعقاع عبدالمحسن علي شعيب .٣١



 االول ٧١,١٧٢١ مد حميد احمد سعيد الحلو مح.٣٢

 االول ٧٠,٤٢٦٤ سعد خالد عبداهللا حسين .٣٣

 االول ٧٠,٤١٠٨ عمار زهير محمد قاسم .٣٤

 االول ٧٠,١٧٢٥ حسين علي غثوان خضير .٣٥

 االول ٦٩,٧٦٣٤ رياض محمد يونس قاسم .٣٦

 االول ٦٩,٦٤٩٦ علي راغب محمود عبداهللا .٣٧

 االول ٦٩,٦٤١١ داليا مبشر توفيق قاسم .٣٨

 االول ٦٨,٥٤٨٨ اركان كمال محمود حموشي .٣٩

 االول ٦٨,٤٤٧٩ زيد ناظم صديق حسن .٤٠

 االول ٦٧,٤١٨٨ احمد صويلح طرخ عبداهللا .٤١

 االول ٦٦,٩٩٠٨ عبداهللا عبد الرحمن عبداهللا  .٤٢
 االول ٦٦,٤٨٠٦ عدي عبدالرحيم يونس مصطفى الحجاجي .٤٣
 الولا ٦٥,٨٧٥٥ فخرية علي سليمان رشيد .٤٤
 االول ٦٥,٧٥٥٦ أزهار اكرم توفيق محمد العشو.٤٥
 االول ٦٤,٦٧٥١ ليث عدنان نجم عبداهللا .٤٦
 االول ٦٤,٦٥٣٢ هدى عبداهللا حسون علي .٤٧
 االول ٦٤,٥٢٨٦ سهيل نجم عبداهللا حويش.٤٨
 االول ٦٤,٥٠٤٢ صبا نزار حسين علي .٤٩
 االول ٦٤,٠١٨٠ أسامة سلطان إسماعيل ابراهيم .٥٠
 االول ٦٣,٥٧٧٢  ابراهيم عبداهللا احمد احسان.٥١
 االول ٦٣,٤٨١٤ احمد محسن علي ذنون .٥٢
 االول ٦٣,٢٦٣٤ علي احمد اسماعيل محمد .٥٣
 االول ٦٣,٠٨٢٢ عمر نزار عبدالرزاق احمد .٥٤
 االول ٦٣,٠١٦٤ بشار محمد حسون عبدالرحمن .٥٥
 االول ٦٢,٧٧٩٩ رغد سمير ابراهيم عبداهللا .٥٦
 االول ٦٢,٤٥٤١ القادر عمر عبداللطيف فتحي عبد.٥٧
 االول ٦٢,٣٦٤٣ عمر هاشم كسار خضير الحياني .٥٨
 االول ٦١,٥٨١٣ وسام محمد غزال مجيد الحيالي.٥٩
 االول ٦١,٤٠٣٣ قتيبة هاشم فتحي السرحان .٦٠
 االول ٦١,١٦٤٥ سهيل عزيز حسين علي .٦١
 االول  ٦٠,١٨٦٩  فنار صبحي رشيد حسين .٦٢
 الولا ٦٠,١٥٦٢ قاسم عامر محمد آغا.٦٣
 االول ٥٩,٧٦٩٦ عبدالكريم سالم محمد صالح .٦٤
 االول ٥٩,٧٢٨٥ عبداهللا سالم محمود محمد .٦٥
 األول ٥٩,٤٨٧٠ اسراء ابراهيم جاسم محمد الشيخ .٦٦
 األول ٥٩,٤٥٦٣ جاسم محمد جاسم محمد .٦٧
 األول ٥٩,١٧٧٢ قصي مجيد حسين احمد .٦٨



 االول ٥٨,٧٤٨٤ شاكر محمود سعيد هيجيل .٦٩
 االول ٥٨,٥٤٧٠ سر احمد حسن احمد مي.٧٠
 االول ٥٨,٠٨٩٩ ربيع نصرت فاضل .٧١
 االول ٥٨,٠٥٥٨ محمد جمال خليل قاسم .٧٢
 االول ٥٧,٩٨٦١ ريان مظفر حنا توما .٧٣
 االول ٥٧,٩٤٤٦ احمد محمد جايد علي .٧٤
 االول ٥٧,٨١٩٦ احمد عبد النبي موسى عبيد .٧٥
 االول ٥٧,٦٨٥٢ سهى عزيز محمد علي .٧٦
 االول ٥٧,٤٨٩٦  الدين داؤد مصطفى ايسر حسام.٧٧
 االول ٥٧,١٩٩٨ وعد مزهر سليمان ذهبان .٧٨
 االول ٥٧,١١٩٩ محمد ظاهر غربي بكر .٧٩
 االول ٥٦,٨١٧٨ رافت يحي قاسم حسين .٨٠
 االول ٥٥,٩٥٩٣ تحسين جاسم محمد ياسين .٨١
 االول ٥٥,٥٨٠٧ مزهر عشم عبداهللا حسين .٨٢
 ولاال ٥٣,٣٧٨٨ يونس سالم صابر حسين .٨٣

  



 
   

  

  مالية ومصرفية علوم:    القسم           كلية اإلدارة واالقتصاد            :     الكلية   جامعة الموصل            :  الجامعة 
  
  وريوسبكال:  الشهادة                                                                                            مسائي: لدراسة ا
  

   :   اسم دورة التخرج                   ٢٠٠٨ /١/٧ في ٩٧٤٥:  الجامعي  رقم وتأريخ األمر    ٢٠٠٧/٢٠٠٨: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٧٠,٠١٥٠ شيماء عبد الغني احمد يوسف     .١

 األول ٥٧,٧٨١٧ الم حسين        مصعب هاشم س.٢

 األول ٥٥,٤٣٤٠ دريد سالم عائد رمضان.٣

 
 



  



  

              ادارة االعمال:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة                          صباحي                                       : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١٢/١٠/٢٠٠٨  في ١٥٣٩١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
    هـ١٤٢٩  /شوال /١٣                                         المصادف 

  دور الذي تخرج منهال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٧٢,٠٦٢٢ رؤى اكرم سليمان داؤد حموشي.١

 الثاني ٦٨,٦٣٦١ رشا صالح مصلح حمود الجواري.٢

 الثاني ٦٧,٣٠٤٤ ذي يزن ماهر فرهود حسن السامرائي.٣

 الثاني ٦٦,١٥١٥ رؤى حميد احمد قاسم.٤

 الثاني ٦٥,٥٧٠٣ احمد صباح نوري خليل  الحسين.٥

 الثاني ٦٤,٧١٦٣ بخالد سالم حسين حبي.٦

 الثاني ٦٤,٢٩٢١ عمر امين حسين اسماعيل الشيخلي.٧

 الثاني ٦٣,٧٧٤١ سهى فواز اسعيد حسن الحديدي.٨

 الثاني ٦٢,٢٧٠٧ فالح حسن حمزة حسن الطائي.٩

 الثاني ٦٢,٣٤٤٢ محمد حماد محارب صالح.١٠

 الثاني ٦١,٩٩٦٥ بسام غازي عزيز جاسم السنجري.١١

 الثاني ٦١,٨٣٢٥  السالميشهرزاد شحاذة صالح عبد.١٢

 الثاني ٦١,٥١٥٢ محمد سميط احمد عبدالجبوري.١٣

 الثاني ٦٠,٩٠٤٨ عبد الرزاق مطر محمود المعماري.١٤

 الثاني ٦٠,٨٠٨٩ عبدالعظيم يونس حسن علي  العجراوي.١٥

 الثاني ٦٠,٧٨٩٢ صادق موسى حمادي العامري.١٦

 الثاني ٦٠,٣٠٣٦ اسامة ياسين محمود صالح الطائي.١٧

 الثاني ٦٠,٢٧٨٢ ل سعدو بدل علوجال.١٨

 الثاني ٥٩,٦٣٠٤ اجوان مبجل حمد اهللا علي التتنجي.١٩

 الثاني ٥٩,٥١٤٢ احمد كناد عطية غائب العبيدي.٢٠

 الثاني ٥٩,٢٠٦٦ ياسين احمد عبد ياسين  السبعاوي.٢١

 الثاني ٥٩,٠٦٩٠ امير اياد محسن محمود الصائغ.٢٢

 الثاني ٥٨,٨٠٥٢ سالم جاسم محمد ابراهيم الحديدي.٢٣

 الثاني ٥٨,٤٩٢٢ مهند محمد طه العزاوي.٢٤

 الثاني ٥٨,٠٤٤٢ عمر عامر شكر محمود.٢٥

 الثاني ٥٧,٧٦١٦ سعد كريم فهد حبيب الزبيدي.٢٦

 الثاني ٥٧,٦٢٦٣ صفاء الدين نوري عبد الرزاق احمد.٢٧

 الثاني ٥٧,٥٤٨١ اسراء محمود نجرس محمد عباس.٢٨

 الثاني ٥٧,٤٥٩٢ فارس محمد امين مصطفى حسين.٢٩

 الثاني ٥٦,٤٤١٣ احمد علي حسن محمد الجبوري.٣٠

 الثاني ٥٦,٢٣٦٤ محمد بالل عزيزخليف  الجبوري.٣١

 الثاني ٥٥,٨٥٢٢ مطلك فاضل جاسم محمد الشمري.٣٢



 الثاني ٥٥,١٣٨٢ عمر حازم عبد اهللا عمر العميري.٣٣

 الثاني ٥٥,١١١٨ شهاب حمد عبيد محمد الحرداني.٣٤

 الثاني ٥٤,٨١٥٥ يوتيناظم اسماعيل محمود المت.٣٥

 الثاني ٥٤,٦١٦٤ زياد معيوف جاسم سلطان الربيعي.٣٦

 الثاني ٥٤,٤٥٥٨ قصي حميد حسن علي البياتي.٣٧

 الثاني ٥٤,٣٥٢٥ انيس جاسم محمد سكران.٣٨

 الثاني ٥٤,٢٤٢٥ حماد احمد كاظم احمد اللهيبي.٣٩

 الثاني ٥٣,٥٨٢٧ بيمان جلعو حيدر سليم الكاكي.٤٠

 الثاني ٥٣,٥٤٧٥ ليمان النعيميايمن قيثار حامد س.٤١

 الثاني ٥١,٤٨١٣ مثنى محمد سليم حديد اللهيبي.٤٢

  



   
  

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

    : اسم دورة التخرجم    ١٢/١٠/٢٠٠٨  في ١٥٣٩١:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                                               هـ١٤٢٩  /شوال /١٣                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٦٨,٢١٤٦ حسيب عيدو رشو حيدر .١

 الثاني ٦٦,٥١٦٠ مروة نواف عوض احمد الزبيدي.٢

 الثاني ٦٥,٧٨٤١ االء وعد محمد فرحان شالش.٣

 الثاني ٦٣,٣٩٧٣ اوس سالم الياس محمد العباس.٤

 الثاني ٦٢,٨٥٥٩ طلعت فوزي سلطان زيدان.٥

 الثاني ٦١,٨٩٣٣ فهد عبد العزيز محمد حبيب المتيويتي.٦

 الثاني ٦١,٧٣٦٤ صالح عبدالكريم محمد عبدالجبار الهاشمي.٧

 الثاني ٦١,٤١٩١ ايمان جاسم محمد خلف الطائي.٨

 الثاني ٦٠,٩٧٣٩ صفاء قيس فاضل فتحي ال شيال العلم.٩

 لثانيا ٦٠,٤١٢٤ سعد احمد مصطفى احمد الحيالي.١٠

 الثاني ٦٠,٣٨٣٥ رغدة ابراهيم خليل يونس الحديدي.١١

 الثاني ٦٠,٣٢٣٧ انس عامر ججو شيما.١٢

 الثاني ٦٠,٠٨١٧ مثنى عذاب شالل حسن السلماني.١٣

 الثاني ٥٩,٧٤٢٢ سعد عبدالواحد صالح ابراهيم الجبوري.١٤

 الثاني ٥٩,٠٨٦٣ احمد صالح محمد علي البدراني.١٥

 الثاني ٥٨,٨٠٣٧ فاجيغانم تركي صالح عسكر الخ.١٦

 الثاني ٥٨,٥٧٦٧ عباس الياس حاصود عبو.١٧

 الثاني ٥٨,٢٢٢١ حيدر عبد الباسط يوسف سبهان الحاجم .١٨

 الثاني ٥٨,٢٠٩٦ هشيار موسى حسن حجي السيد.١٩

 الثاني ٥٨,١٧١٠ سعد عبد المنعم فارس داؤد الطائي.٢٠

 الثاني ٥٨,١٢٤٧ عامر بشير كمو خضر.٢١

 الثاني ٥٨,٠٨٥٨  الجبوريعلي حسين علي معيوف.٢٢

 الثاني ٥٧,٩٩١٢ عمر محمود نايف حسن العاني.٢٣

 الثاني ٥٧,٧٥٨٢ سرمد سفر سليمان محي الدين الكردي.٢٤

 الثاني ٥٧,٤٥١٠ علي طه محيميد جاسم الكاصومي.٢٥

 الثاني ٥٧,٤١٠٦ مضر محمد حمدي عبادي المعاضيدي.٢٦

 الثاني ٥٧,٣٣٨٥ عبدالحافظ طه خضير يونس الراشدي.٢٧

 الثاني ٥٧,١٢٤٨ سعد محمد امين مهندس الجبوري.٢٨

 الثاني ٥٧,٠٣٠٨ محمد يونس محمود حمادي  الحيالي.٢٩

 الثاني ٥٦,٩٠٧١ فوزي خضر عباس المولى.٣٠

 الثاني ٥٦,٩٠٤٨ رائد جار اهللا عبداهللا الكاكي.٣١



 الثاني ٥٦,٨١٤٨ عالء الدين خلف علي عبد اهللا الجبوري.٣٢

 الثاني ٥٦,٨٠٠٢ عبيديايمن احمد سعيد  اسود ال.٣٣

 الثاني ٥٦,٦٨٧٨ زينة جمعة طه احمد.٣٤

 الثاني ٥٦,٥٥٦٩ حسن علي تميم علي اللهيبي.٣٥

 الثاني ٥٦,١٨٠٠ عامر حسين عبد عبداهللا السبعاوي.٣٦

 الثاني ٥٦,٠٥٧٥ محمد سعدون احمد مصطفى عربو.٣٧

 الثاني ٥٦,٠٥٣٨ هند هاني جرجيس خضر النعيمي.٣٨

 الثاني ٥٥,٩٨٢٠ عزيز العانييوسف جاسم محمد عبدال.٣٩

 الثاني ٥٥,٩٢٠٧ مروى جمال عبدالرزاق محمد الحسيني.٤٠

 الثاني ٥٥,٥٣٥٦ رغد فرحان صالح بالل الجبوري.٤١

 الثاني ٥٥,٤٤٥٩ اسراء عبدالرحمن محمد هوارالجرجري.٤٢

 الثاني ٥٥,٤١٥٤ منتهى حبيب محمد احمد الدليمي.٤٣

 الثاني ٥٥,٢٨١٠ احمد محمد ابراهيم جاسم السبعاوي.٤٤

 الثاني ٥٥,٢٤٨٨ سيف فهمي فاضل يونس .٤٥

 الثاني ٥٥,٠٢٤٢ عطية حسين عران عبيد الجبوري.٤٦

 الثاني ٥٤,٩٠٢٦ ابراهيم حميد ابراهيم منصور الزبيدي.٤٧

 الثاني ٥٤,٨٧١٥ غسان علي حسين ياسين السويداني.٤٨

 الثاني ٥٤,٤١٣٧ عبداهللا عمر احمد عزيز الجبوري.٤٩

 الثاني ٥٤,٤٠٥٥ ججو الطائيايسر ناظم بشير .٥٠

 الثاني ٥٤,٣٤٢٤ محمد خلف عبد اهللا الجبوري.٥١

 الثاني ٥٤,٢٤٠٠ جاسم محمد حسن سعيد العكيدي.٥٢

 الثاني ٥٤,١٤٨٤ مهران فيصل محمود الطائي.٥٣

 الثاني ٥٤,١١٩٤ ظاهر علي احمد محمدالجبوري.٥٤

 الثاني ٥٤,٠٠٦٨ احمد علي صالح الهربيط االحمدي.٥٥

 الثاني ٥٣,٨٧٨٤  هيتة عالوي اللهيبيرائد محمود.٥٦

 الثاني ٥٣,٨٢٤٨ مروان عبدالرحمن نامس عطية الجميلي.٥٧

 الثاني ٥٣,٧٧١٢ سنان محمد ابراهيم احمد العبيدي.٥٨

 الثاني ٥٣,٦٧٢٧ احمد خلف معيد مصطفى الجحيشي.٥٩

 الثاني ٥٣,٥٥٦٠ منتصر محمد حسين علي المصطفى.٦٠

 الثاني ٥٣,٥٥٥٢ اسيوسن جنان ابراهيم عبد اهللا العب.٦١

 الثاني ٥٣,٥٠٦٢ اياد حسين احمد وحيد العزاوي.٦٢

 الثاني ٥٣,٤٧١٤ عالء محمد شيت علي الجبوري.٦٣

 الثاني ٥٣,٣٧٩٣ محمد محمود احمد حبيب العنزي.٦٤

 الثاني ٥٣,٣٣٤٣ ذياب سالم ابراهيم محمد ال يوسف.٦٥

 الثاني ٥٣,٣١٠٩ طارق مخلف علي السالم.٦٦

 الثاني ٥٣,٠١٥٠ سن العنزيفهد شعبان عطية ح.٦٧

 الثاني ٥٣,٠١٢٤ محمد شعيب حميدعلي اللهيبي.٦٨



 الثاني ٥٢,٨٠٧١ ثائر محمود مصطفى علي البياتي.٦٩

 الثاني ٥٢,١١٣٦ محمد فوزي يونس عويد الجميلي.٧٠

 الثاني ٥٢,٠٢٠٨ ناصر حماد ابراهيم علي الجبوري.٧١

 
  
  
  



  
   

  

             األقتصاد: القسم              كلية االدارة واالقتصاد            :  كلية جامعة الموصل               ال:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة               صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١٢/١٠/٢٠٠٨  في ١٥٣٩١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
   هـ١٤٢٩  /شوال /١٣                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٦٧,٤١١٠ موفق يونس حسين سعد الساعد.١

 الثاني ٦٦,١٥٠٧ يونس عبدالغني محمدصالح عبدالقادر.٢

 الثاني ٦٣,٠٠٦٤ هشام عدنان ابراهيم العبادي.٣

 الثاني ٦٢,٤٧٨٣ رغدة خالد بهجت خلف الهاللي.٤

 الثاني ٦٠,٩٩٤٥ ريان محمد احمدعبداهللا الطائي.٥

 الثاني ٦٠,٧٧١٢ عفوان معاص قادر محمد امين الزيباري.٦

 الثاني ٦٠,٠٣٩٥ ادريس خلف حمد شيخ المفرجي.٧

 الثاني ٥٨,٦٩٩٨ ظافر محمد موسى نجم الجبوري.٨

 الثاني ٥٧,٣١٧٠ زيد عبد السالم خليل احمد الحيالي.٩

 الثاني ٥٧,١٥٥٩ خالد عبد الكريم صالح زيدان الحمدوي.١٠

 الثاني ٥٦,٢٨١٨ دلخاز جندي رمو سمواز يوكي.١١

 الثاني ٥٥,٥٦٥٣ عماد محمد نايف مصطفى ال زين العابدين.١٢

 الثاني ٥٥,٢٣٦٢ مشتاق اسماعيل احمد خضر.١٣

 الثاني ٥٥,١٧٩٢ احمد حنوش ابراهيم خليف الضامن.١٤

 الثاني ٥٤,٨٤٥٦ جيهان صباح علي احسان.١٥

 الثاني ٥٤,٨٠٠٠ صباح سعيد يوسف مصطفى.١٦

 الثاني ٥٤,٦٨٩٦ علي طارق علي خطاب العبادي.١٧

 الثاني ٥٤,٥٩٨٤ محمد حكمة ضعين فهد.١٨

 الثاني ٥٤,٣٧٣٣ ابي عدنان هادي محمد اللهيبي.١٩

 الثاني ٥٤,١٥٨٤  مشعل احمد العكيديسعد ياسين.٢٠

 الثاني ٥٣,٩٩٦٢ اريب علي كمال الدين محمد.٢١

 الثاني ٥٣,٩٨٠٧ سعدون نواف محمد عواد .٢٢

 الثاني ٥٣,٧٥٣٥ احمد عبد المنعم احمد صالح الطائي.٢٣

 الثاني ٥٣,٥٩٤٩ عامر جميل محمد عبد الجميلي.٢٤

 الثاني ٥٣,٢٥٥٣ عمر محمد بشير عبدالقادر العاني.٢٥

 الثاني ٥٣,١٨١٦ عالء فخري احمد محمد علي الجبوري.٢٦

 الثاني ٥٢,٩٥٠٨ منصور حسين لطيف خلف الجبوري.٢٧

 الثاني ٥٢,١٤٧٤ هشام محمد سعيد خضرالمعاضيدي.٢٨

  



 
   

  

          اعيةاألدارة الصن:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١٢/١٠/٢٠٠٨  في ١٥٣٩١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                             هـ١٤٢٩  /شوال /١٣              المصادف                            

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٦٦,٨١١٢ تحسين سردار حسن خضر الحمادي.١

 الثاني ٦٤,٦٣٧٦ محمد سرحان حمادي  جاسم العيساوي.٢

 نيالثا ٦١,٣٤٦٧ مهند محمد بشير عبد الكريم محمود.٣

 الثاني ٦٠,٤٦١٤ خيرية علي حمودي جاسم.٤

 الثاني ٥٩,٢٦٣٤ ابراهيم خزعل علي عباوي.٥

 الثاني ٥٦,٨٠٨٦ رغدة فيصل علي مصطفى.٦

 الثاني ٥٦,٨٠١٧ عمر رياض ذنون محمد الطائي.٧

 الثاني ٥٦,٠٣٧٨ مشتاق اياد حميد عزيزاالحمدالعبيدي.٨

 الثاني ٥٣,٢٥٥٠ وعد صالح يونس الحسن الجبوري.٩

 الثاني ٥٤,٦٠٢٩ ممتاز عبدالقهار حسين امين الجبوري.١٠

 الثاني ٥٤,٤٠٧٦ بشار ابراهيم الياس سليمان.١١

 الثاني ٥٢,٧٩٧٣ فراس باسل شاكر محمود التميمي.١٢

 



   
  

  ية والمصرفيةالعلوم المال :       القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١٢/١٠/٢٠٠٨  في ١٥٣٩١:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                              هـ١٤٢٩  /شوال /١٣                       المصادف                   

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٧٣,٦٧٣١ صفاء نافع جبور خضر عبدال.١

 الثاني ٧٣,٤١١١ ركان فاضل محمد صالح خليل .٢

 الثاني ٦١,٣١٣٣ رحمة شاحوذ خليف صالح  .٣

 الثاني ٦٠,٧٢١٧ د عامر زيدان محموداحم.٤

 الثاني ٥٩,٨٠٦٩ حارث خيري  محمد السبعاوي.٥

 الثاني ٥٨,٧٢١٤ احمد خالد علي حميد.٦

 الثاني ٥٨,٦٥٣٣ احمد محسن حميد احمد.٧

 الثاني ٥٨,٦٥٢٤ اسماعيل خلف محمد عيسى.٨

 الثاني ٥٨,٢١٤٣ عدي حسن فرج گردي .٩

 الثاني ٥٧,٤٦٨٨ سارة اقدام مصطفى عبداهللا مصطفى .١٠

 الثاني ٥٧,٤٠٠٧ انوارحسين احمد حسن  .١١

 الثاني ٥٦,٠٧٦٢ رضوان عزيز احمد حميد الجرجري.١٢

 الثاني ٥٥,٩٨٥٧ سحر محمد صالح عبداهللا .١٣

 الثاني ٥٥,٩١٤٥ رغد ابراهيم خليل احمد.١٤

 الثاني ٥٥,٨٨٩٥ وسام احمد سبهان حمد.١٥

 الثاني ٥٥,٨٤١٩ مروة ازاد ذنون يونس .١٦

 الثاني ٥٥,١٤٩٣ عماد صالح قاسم يحيى .١٧

 الثاني ٥٤,٩٤٩٠ صفا عبد الحافظ رؤوف  عبداهللا .١٨

 الثاني ٥٤,٣٨٩١ حاتم حسن الياس البيطار .١٩

 الثاني ٥٤,٣٧٣١ محمد احمد محمد احمد.٢٠

 الثاني ٥٣,٩٤٨٢ محمد عبد الحميد ذنون يونس .٢١

 الثاني ٥٣,٦٠٦٧ االء ممتاز فاضل خليل الحمداني.٢٢

 الثاني ٥٣,٤٦٥٥ د نوزت حسن خضر زي.٢٣

 الثاني ٥٣,٥٤٥٥ حسن علي احمد عبود.٢٤

 الثاني ٥٣,٣٩٥٢ مختار فائق موسى الفي الجنابي  .٢٥

 الثاني ٥٢,٥٨٠٥ عبد القادر عبداهللا خلف تركي الهيبي.٢٦

 الثاني ٥٢,١٨٤٣ سعدي فؤاد عبد الجليل نايف.٢٧

 الثاني ٥١,٨٣٨٤ مهند فيصل سرحان ذياب .٢٨

 
    



  
 
  

  نظم المعلومات األدارية :       القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرجم      ١٢/١٠/٢٠٠٨  في ١٥٣٩١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                              هـ١٤٢٩  /شوال /١٣                                         المصادف 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٦٥,٦٧٣٨ حيدر حسين علي يونس ال يوسف.١

 الثاني ٦٥,٠٤٢٦ جمانة راكان سالم خالد الطائي.٢

 الثاني ٦٤,٧٠٦٩ انوار محمد علي محمد الرفاعي.٣

 الثاني ٦٤,٤١٤٣ محمد عبدالحليم ابراهيم عبداهللا الحيالي.٤

 الثاني ٦٣,٦٩٣٨ اوس رباح يحيى حسين التمر.٥

 الثاني ٦٣,٤٨٢٢ بارق عبداهللا امين بكر المشهداني.٦

 الثاني ٦٣,٣٥٢٤ لرحمن علي صكر الجبوريسعاد عبدا.٧

 الثاني ٦٢,٤٩٧٩ انمار اكرم اسماعيل صفاوي المولى.٨

 الثاني ٦٢,٠٧٥٢ ياسر عبدالرحمن سليمان عبداهللا العباس.٩

 الثاني ٦١,٦٢٨٦ غدير احمد سعيد داؤد العبادي.١٠

 الثاني ٦٠,٧١٨١ عبد اهللا خلف علي محمد الجبوري.١١

 الثاني ٥٨,٧٠٠٥ بعاويقاسم محمد علي عباس الس.١٢

 الثاني ٥٨,٣٤٤٨ سنان عاصف سليمان صالح الحمداني.١٣

 الثاني ٥٧,٥١٦٧ عمر ابراهيم عبدالعزيز محمد النعيمي.١٤

 الثاني ٥٧,٣٥٦٤ احمد محمد حمد عابد الجبوري.١٥

 الثاني ٥٦,٦٢٠٠ فراس ابراهيم خضير محمد الزبيدي.١٦

 انيالث ٥٦,٤٠١٩ تيسير فتحي محمد خليل الحمداني.١٧

 الثاني ٥٥,٤٦١٤ محمد نامق محمد يونس السراج.١٨

 
 



 
  

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

  :     اسم دورة التخرج             ١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي        ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩,٧٨٦٤ ل جليل جرجيس محمدعاد  .١

 الثاني ٦٨,٧٦٠٢ احمد حكمت محمود محمد  .٢

 الثاني ٦٦,٠٠٣٣ نشوان رابح محمد بشير  .٣

 الثاني ٦٤,٧٣٢٩ اثير اديب حميد يونس  .٤

 الثاني ٦٤,٠٩٧٩ ميعاد اسعيد وهاب خلف  .٥

 الثاني ٦٣,٨٦٧٠ علي سعدون محمد  .٦

 الثاني ٦٢,٤١٢٥ مزاحم خضر محمد الخليل  .٧

 الثاني ٦١,٨٩٢٢ رعد عبد الحكيم ابراهيم محمد  .٨

 الثاني ٦١,٨٤٥٨ شعالن رعد محمد  إسماعيل  .٩

 الثاني ٦١,٧٥٥٩ احمد عبد الجواد عبد القادر   .١٠

 الثاني ٦٠,٧٤٠٦ احمد محمد احمد علي  .١١

 الثاني ٦٠,٦٢٥٥ طالل عمر خلف  .١٢

 الثاني ٦٠,٤٨٨٢ عادل ابراهيم محمد مرعي  .١٣

 الثاني ٦٠,٣٩٤١ غرصالح خضير عصفور دا  .١٤

 الثاني ٦٠,٠١٠٢ احسان اصلبي خلف  .١٥

 الثاني ٥٩,٦٩١١ محمد عبداهللا صالح حسين  .١٦

 الثاني ٥٩,٥٥١٢ غسان حازم منصور عبداهللا  .١٧

 الثاني ٥٩,٤١٩٨ صدام حسين جاسم محمد  .١٨

 الثاني ٥٩,١٨٨٨ حكم حمد فرج حسين  .١٩

 الثاني ٥٩,١٢٨٣ رياض صالح حميد حبيب  .٢٠

 الثاني      .٢١

   الثاني ٥٨,٩٨٢٢ قيل ادريس محمد يونسع  .٢٢

 الثاني ٥٨,٨٢١٤ مروة فتحي عواد علي  .٢٣

 الثاني ٥٨,٣٣١٦ ضياء وليد احمد محمد علي  .٢٤

 الثاني ٥٨,٢٨٥٣ محمد رشيد عبداهللا امين  .٢٥

 الثاني ٥٨,٢٠٥٠ عدنان حازم رجب يونس  .٢٦

 الثاني ٥٧,٩٩٣٤ امير حمدون محمد مصطفى  .٢٧

 الثاني ٥٧,٨٥٢٣ عدنان خليل خلف محمد  .٢٨

 الثاني ٥٧,٥٢٩٦ مروة خلف محمد الجبوري   .٢٩

 الثاني ٥٧,٤٥٣٧ فهد رائد نافع عبداهللا  .٣٠

 الثاني ٥٧,٣٥٢١ عبداهللا عماد كامل حميد  .٣١



 الثاني ٥٧,٣٠٦٢ ذكرى محمد نوري حسين  .٣٢

 الثاني ٥٧,٢٠٩٧ عبداهللا غانم محمد حسين  .٣٣

 الثاني ٥٧,٠٥٨٥ عبداهللا ضياء عبداهللا حسين  .٣٤

 الثاني ٥٦,٨١٧٩  سعيد عبداهللا الحاج سعيدلينا  .٣٥

 الثاني ٥٦,٥٨٠٧ مناور مزهر قيصون الشمري  .٣٦

 الثاني ٥٦,٤٩٠١ يونس ذنون يونس كاطع   .٣٧

 الثاني ٥٦,٤٤٩٥ رميث قيس محمد صبري  .٣٨

 الثاني ٥٦,١٠١٢ محمد عادل عبد القادر حسن  .٣٩

٤٠.  
 ٥٦,٠١٥٠ حمودي احمد تركي عبداهللا   

 الثاني

 الثاني ٥٥,٨٣٦٠ ر عبدالفتاح شيتاحمد نصي  .٤١

 الثاني  ٥٥,٤٢٥٨ ريان رياض مهدي صالح   .٤٢

 الثاني ٥٤,٧٠٥٢ مهند علي حسن احمد  .٤٣

 الثاني ٥٤,٥٤٦٩ يحيى رعد يحيى محمد  .٤٤
 الثاني ٥٤,٤١٢٧ عبدالكريم عبداآلله عبد الكريم خلف  .٤٥
 الثاني ٥٤,٤٠٤٠ احمد محمد صديق صالح  .٤٦
 الثاني ٥٤,٣٦١٦ م عدنان صبحي اسماعيل ابراهي  .٤٧
 الثاني ٥٣,٧٩١٣ عطية محمد عباش محمد  .٤٨
 الثاني ٥٣,٢١٥٢ عمر هذال غانم حمدون  .٤٩
 الثاني ٥٣,١٠٧٣ محمد ذياب ضبع محمود  .٥٠
 الثاني ٥٢,٠٥٢١ مشل خميس فنر الفيصل  .٥١

  



   
  

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

  :اسم دورة التخرج                 ١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي       ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٨٨,٨٠٤٠ ايناس الياس خضر ايوب .١

 الثاني ٦٥,٠٥٩١ محمد حسن زيبار عباس .٢

 الثاني ٦٤,٩٦٦٤ غيداء حسن علي محمد .٣

 الثاني ٦١,٥٥٤٤ علي عبداللطيف محمد اسماعيل .٤

 الثاني ٦٠,٤٥٦٢ ليث محمد عبدالهادي سليم .٥

 الثاني ٦٠,٠٦٩٣ محمود محمد خضر شرجي .٦

 الثاني ٦٠,٠٦٨١ اسراء عبدالجبار كريم ابوقاسم .٧

 الثاني ٥٩,٣٧٨٢ سميرة انيس محمود محمد .٨

 الثاني ٥٨,٥٩٥٧ نشوى احمد زيدان جاسم .٩

 الثاني ٥٨,٢٥٣٢ هاله غانم سليمان احمد .١٠

 الثاني ٥٧,٦٣٢٧ د محمود حمود بكرمحم .١١

 الثاني ٥٧,٣٧٠٨ عبدالباسط جمعة علي محمد .١٢

 الثاني ٥٧,٢٧٧٩ هدى حمزة علي شريف .١٣

 الثاني  ٥٧,٠٦٩٣ صبا ميسر حمادي احمد العبد اهللا  .١٤

 الثاني ٥٧,٠٤٧٦ محمود ثامر محمود احمد .١٥

 الثاني ٥٦,٦٤٣٠ شاكر محمود محمد محمود .١٦

 الثاني ٥٦,٥٦٠٩ عمر محمد احمد قاسم .١٧

 الثاني ٥٦,٥٣٨٧ سعد احمد خلف عبدالكريم .١٨

 الثاني ٥٦,٠٧٤٧ محمد نزار ابراهيم عبو المعماري .١٩

 الثاني ٥٥,٥٨٠٧ نجم سالم نجم عبداهللا .٢٠

 الثاني ٥٥,٤٤١٣ فارس ثائر محمد فاضل .٢١

 الثاني ٥٥,٣٨٧٨ مثنى محمد صالح داؤود .٢٢

 الثاني ٥٥,٠٦٦٦ اثيل فرحان محمد حميد .٢٣

 الثاني ٥٤,٩١٤٤ سليمان صالح عبداهللا محمد .٢٤

 الثاني ٥٤,٦٥٩٩ ابو بكر عبدالستار حميد محمد .٢٥

 الثاني ٥٤,٦٠٣٤ علي حازم محمد حساني آل ملكو .٢٦

 الثاني ٥٤,٤٢٧٢ محمود سهيل محمد علي اسماعيل .٢٧

 الثاني ٥٤,٤٠٨٠ محمد سعدي حسين محمد .٢٨

 نيالثا ٥٤,٤٦٤٦ معتصم غازي عبدالرحمن عبداهللا .٢٩

 الثاني ٥٤,٣٦٣٧ مصطفى رعد عبداهللا توفيق .٣٠

 الثاني ٥٤,٣٤٣٢ احمد محمد سعيد حمادي عبدالجبار .٣١



 الثاني ٥٤,٢٨٧١ ساالر داؤد محمد علي .٣٢

 الثاني ٥٤,٠٩٥٢ بشار جمعة محمود كريدي .٣٣

 الثاني ٥٣,٨١٩٥ دينا جاسم محمد حسن .٣٤

 الثاني ٥٣,٤٤٠٨ عبدالرحمن حسين محمد طاهر .٣٥

 الثاني ٥٣,٣٤١٢ ى خلف حسينطاهر يحي .٣٦

٣٧. 
 ٥٣,١٤٨٠ ابراهيم صويلح طرخ عبداهللا

 الثاني

 الثاني ٥٣,١٣٨٧ رغد خالد احمد عبداهللا .٣٨

 الثاني ٥٣,١٢٢٩ احمد يونس جاسم مرجان .٣٩

 الثاني ٥٢,٩٦١٧ نوار نوفل حامد يحيى .٤٠

 الثاني ٥٢,٩١٤٥ مضر فاروق كمال الدين محمد .٤١

 الثاني ٥٢,٨٦٩٠ حسين موفق عبدالهادي شاهين .٤٢

 الثاني ٥٢,٨٤٤٧ راكان ابراهيم احمد رجب .٤٣
 الثاني ٥١,٧٦٤١ محمد بشار فيصل حبو .٤٤
 الثاني ٥١,٦٨٢٢ حمدان حسين عبداهللا حسين .٤٥
 الثاني ٥١,٤٩٧١ مهند مولود خضر .٤٦
 الثاني ٥١,٠٨٥٨ زياد طارق علي آغا .٤٧

 



   
  

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

  : اسم دورة التخرج                ١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢:     رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٦,٢٥٤٣  عمر عبداهللا فائق عبد الحافظ   .١

  الثاني ٥٦,٢٠٦٩ ذنون يونس ذنون محمد   .٢

 الثاني ٥٥,٥٢١٩ خيري نايف ابراهيم غانم   .٣

 الثاني ٥٤,٩٣١٠ منير محمد مطر عيسى   .٤

 الثاني ٥٤,٤٨٦٩ عالء ذنون ايوب يوسف   .٥

 الثاني ٥٢,٩٩٧٦ غانم رياض مصطفى محمد   .٦

 الثاني ٥٢,٤١٧١ ايمن عدنان محمد سعيد محمد   .٧

 الثاني ٥١,٧٣٧٤ عدنان حسين عويد عبد اهللا   .٨

 الثاني ٥١,٦٣٩٠ مازن عبد العزيز محمود الطائي   .٩

 
 
 


