
   



  

ة :  الجامعة    اعمال          معة الموصل               الكلي          ادارة:        القسم    كلية االدارة واالقتصاد   :  جا
  
احي                                             :اسة   بكالوريوس:     الشهادة      صب                          لدرا
  

رج  :تخرج ١/٧/٠٧ي م وتأريخ االمر  رق ٢٠٠٦/٢٠٠٧   التخ         اسم دورة ال٢٠ ف١١٢٥٦   : الجامعي :سنة
المصاد                                  ٨/ جمادى االخرة  / ١٦ف               هـ١٤٢        

رج منه  المعدلاسم الطالب الثالث  ي  ت ذي تخ  الدور ال
 األول ٩١,٧٩٣ عالء احمد يونس محمد البدراني.١
 األول ٩١,١٥٢ وليد خالد يحيى الهاشمي.٢
 األول ٨٩,٨٩٧ عمر حازم بشير عبداهللا الطائي.٣
 األول ٨٩,١٦٣مرعي منعم مال اهللا مرعي الحالوج ي.٤
 األول ٨٨,٨٩١ قصي ادريس حمد الراشدي.٥
 األول ٨٦,٣٦٥محمد خير الدين يونس الزب ير.٦
 األول ٨٦,٢٣٥ نجوى نافع ابلحد منصور الحداد.٧
 األول ٨٦,٢١٥ بهاء حبيب محمود احمد الطائي.٨
 األول ٨٥,٧٢٧ محمد علي محمد مراد اليوسف.٩
 األول ٨٥,٠٦٠ وعد خليل اسماعيل موسى الحديدي.١٠
 األول ٨٤,٥٤٧ غسان طالل نجم عبد اهللا.١١
 األول ٨٣,٦١٨ هبة طالب خضير محمد .١٢
 األول ٨٣,٦٠٥ هاني شاكر عليان الشمري.١٣
 األول ٨٢,٨٧٣ ير محمد خضير البدرانيرشا زه.١٤
 األول ٨٢,٢٤١ اسراء اديب خليل العبيدي.١٥
 األول ٨١,٧٥٣ هبة غانم حسين البياتي.١٦
 األول ٨١,٤٢٢ رنا سالم محمد يونس العبيدي .١٧
 األول ٨١,٠٩٥ حسان فوزي جبر حسين الزبيدي.١٨
 األول ٨١,٠٥١ سامر محمد عبود الجبوري.١٩
 األول ٨١,٠٢٠ كجي ميحيهبة حنوش متي رفو ال .٢٠
 األول ٨٠,١٠٠ عدنان احمد منصور عبداهللا الجبوري.٢١
 األول ٨٠,٠٧٥ياسر سالم محمد  سالم العم ري.٢٢
 األول ٧٩,٩٠٧ علياء علي يحيى اللهيبي.٢٣
 األول ٧٩,٣٧٥خالد زهير سلطان محمو د الحديدي.٢٤
 األول ٧٩,٣٠٣ مثنى سعد ياسين النعيمي.٢٥
 األول ٧٨,٨١٩ رنا ناجي بولص الياس .٢٦
 األول ٧٨,٣٩٩ عمر صالح فتحي المشهداني.٢٧
 األول ٧٨,٣٦٩صفوان فتحي امحيميد كريد ي.٢٨
 األول ٧٧,٨٠٤ نادية احمد اسماعيل ال حبال.٢٩



 األول ٧٧,٦٣٥ رؤى حسين محمد الصفار .٣٠
 األول ٧٧,٥٣٦علي حمود مطرب مشعل الشمر ي.٣١
 األول ٧٦,٨١٤محمد حسن حسين حسن الجر جري.٣٢
 األول ٧٦,٦٩٧ علي حسين كاظم عبداهللا السيد.٣٣
 األول ٧٦,٤٨٣ مسرع عبود علي احمد الراوي.٣٤
 األول ٧٦,٢٦٠ علي برهان محمد قاسم الرحاوي.٣٥
 األول ٧٥,٩٣٨ثابت علي صالح حسين الج بوري.٣٦
 األول ٧٥,٩٠٥ مثنى محمد علي عطا اهللا الجبوري.٣٧
 األول ٧٥,٥٢٥ فاضل احمد ناصر حسين العبيدي.٣٨
 األول ٧٥,١١٩ محمد عطية محمد عبداهللا.٣٩
 األول ٧٤,٩٤٣ يحيى مشعل جاسم محمد الحربي.٤٠
 األول ٧٤,٨٨٨ رافع عبد الواحد حسين المرير اللهيبي.٤١
 األول ٧٤,٧٤١ أحمد عبد الكريم كظيب جاسم.٤٢
 األول ٧٤,٤٨٥افين هاني عز الدين قاسم ال حمداني.٤٣
 األول ٧٤,٤٣٧ نشوان عبد السالم عبداهللا النعيمي.٤٤
 األول ٧٤,٠٥٠عبدالرحمن طه محمد الجبور ي.٤٥
 األول ٧٣,٦٥٢تيسر ثمين طه داؤد الشكر جي.٤٦
 األول ٧٣,١٧٢ شاكر علي عبداهللا محمد الجبوري.٤٧
 األول ٧٣,١٢٦ سهير ناظم عباس احمد المولى.٤٨
 األول ٧٢,٨٦٢ سعد احمد علي عطااهللا الجبوري.٤٩
 األول ٧٢,٤٩٢عباس ابراهيم حسن حمد الجبو ري.٥٠
 األول ٧٢,٤٦٩حليمة عباس شمس الدين النق شبندي.٥١
 األول ٧٢,٤٤٢هبة ممتاز قادر الحمد اني.٥٢
 األول ٧٢,٤١٨بشار عبد المنعم عربود علي ا لشمري.٥٣
 األول ٧٢,١٦١ماهر عبد الحميد خطاب عبداهللا اللهيب ي.٥٤
 األول ٧١,٩٨٥ احمد عبد محمد السبعاوي.٥٥
 األول ٧١,٦٦١ ينهيم حسوالء محمد علي ابرا.٥٦
 األول ٧١,٦٥٠ ثائر شابا عبو ال كلو .٥٧
 األول ٧١,٥٧٣سوزان يوحنا يونوال شماس  زكو.٥٨
 األول ٧١,٥٣٨ احمد عزيز برو عزيز الطائي.٥٩
 األول ٧١,١٨٦ احمد خاشع عبيد احمد الكربولي.٦٠
 األول ٧١,١٢٢ وعد مرعي عبداهللا الطائي.٦١
 األول ٧١,٠٧٤ يمحمود توفيق محمود عباس الطائ.٦٢
 األول ٧١,٠٥٠حسن محمد نامس شكطي ال جبوري.٦٣



 األول ٧٠,٥٢٦ علي محمد مصطفى الجبوري.٦٤
 األول ٧٠,٢٦٨ عالء احمد حسين الجبوري.٦٥
 األول ٦٩,٩٨٤ ايمن عبد الجبار احمد ابراهيم الطائي.٦٦
 األول ٦٩,٩٣٥سلمان عودة فرحان الشا روك.٦٧
 األول ٦٩,٤٣٨ علي محمد صالح علي الفهداوي.٦٨
 األول ٦٩,٤٠٣ نجم فرست نجم الدوسكي.٦٩
 األول ٦٩,٢٨٧سيروان هادي خليل جاسم  الجبوري.٧٠
 األول ٦٩,١٥٥ احمد جرجيس جمعة رجب الخاتوني.٧١
 األول ٦٨,٩١٥ زيد طارق طاهر جرجيس الحيالي.٧٢
 األول ٦٨,٨٦٢ سماح عامر صالح محمد الحيالي.٧٣
 األول ٦٨,٨١٥علي قحطان اكديمي فتحي آل م حمد.٧٤
 األول ٦٨,٧٩٩ وسام احمد ياسين هالل الجبوري.٧٥
 األول ٦٨,٥٩٨ عمر خليل ياسين الحسني.٧٦
 األول ٦٨,٣٨٤ايمان يونس علي خضير الحياو ي.٧٧
 األول ٦٨,٢٨٣ مروان عباس حسن التميمي.٧٨
 األول ٦٨,١٧٨ هديل جليل كريم الشمري.٧٩
 األول ٦٨,٠٠٦ احمد عبد الستار حازم الحفوظي.٨٠
 األول ٦٧,٨٧٥ عبدليصطفى ياسين سليمان الم.٨١
 األول ٦٧,٦٦٧علي محمود عبداهللا هالل  اللهيببي.٨٢
 األول ٦٧,٦٣٢ نسيم سالم نايف احمد الزيدي.٨٣
 األول ٦٧,٤١٩ مظفر احمد عزيز العزاوي.٨٤
 األول ٦٧,١٠٨ ربيع كريم سلطان .٨٥
 األول ٦٦,٩١١احمد فتحي طه ياسين الحدي دي.٨٦
 األول ٦٦,٧٧٥ سعدونحمد زيدين المحمد ابراهيم م.٨٧
 األول ٦٦,٧٢٩ احمد شاكر حسين خضر الكوراني.٨٨
 األول ٦٦,٧٢٠ حارث محمد بشير سلطان.٨٩
 األول ٦٦,٦١٣محمد عطية موسى عبيد ال جبوري.٩٠
 األول ٦٦,٣١٢ فاتن حاجي شاهين البدراني.٩١
 األول ٦٦,٣١١ وليد زهير يونس احمد الحيالي.٩٢
 األول ٦٦,٠٥٤ ن الخفاجيقتيبة محمد علي حسي.٩٣
 األول ٦٦,٠٠٦ نصر محمد عبد جدوع الجبوري.٩٤
 األول ٦٥,٨٣٧لؤي ابراهيم محمد ياسين الجبور ي.٩٥
 األول ٦٥,٦٥٩ مهند عبد اهللا حمد سالم    .٩٦
 األول ٦٥,٦٠٩ علي مقداد محمد علي خليفة .٩٧



 األول ٦٥,٥٥٨ قتيبة مرعي حسن الجبوري.٩٨
 األول ٦٥,٥١٦ بوريصفاء احمد محمد غضيب الج.٩٩
 األول ٦٥,٥٠٩ اسامة نهير علي محمد.١٠٠
 األول ٦٥,٢٦٠ عبد الكريم علي صالح عزاوي.١٠١
 األول ٦٥,٢٣٥ سنا سالم عبداهللا نشأت ال شريف.١٠٢
 األول ٦٤,٩٥٢ منتهى فتحي جاسم محمد.١٠٣
 األول ٦٤,٩٤٣ محمد صالح محيميد صالح الحديدي.١٠٤
 األول ٦٤,٩٢٠ وليد حماد هذال ناصر الفهد     .١٠٥
 األول ٦٤,٥٥٠خدر خديدة حمو سعدو الهسك اني.١٠٦
 األول ٦٤,٤٦٤ اياد عويد محمد نجم الجبوري.١٠٧
 األول ٦٤,١٩٣عبد ياسين عبد ياسين عبد السبعا وي.١٠٨
 األول ٦٣,٧٣٣ علي محمد شريف ابراهيم الحيالي.١٠٩
 األول ٦٣,٧٢٨ محمد محمود فاضل الجبوري.١١٠
 األول ٦٣,٥٢٥ ان شيماء أحمد عباس شاكر السليم.١١١
 األول ٦٣,٢٩٨خالد خضير عصفور دا غر.١١٢
 األول ٦٣,٢٦٦ حارث عبد الحميد محمد فتحي .١١٣
 األول ٦٢,٩١٥ عمر فيصل بشير سعيد.١١٤
 األول ٦٢,٩٠٠حازم سالم عبد اهللا الدليم ي.١١٥
 األول ٦٢,٦٤٠محمد محمود أحمد عطا  اهللا .١١٦
 لاألو ٦٢,٢٥٩ خالد عبد الوهاب خلف العطا اهللا.١١٧
 األول ٦٢,١٨٤ رياض حسين مطر سليمان الطائي .١١٨
 األول ٦٢,٠٧٣ عثمان سامي مسلط الجميلي.١١٩
 األول ٦١,٨٦٣ فارس صالح حسن الضامن.١٢٠
 األول ٦١,٨٣٩ حسن أحمد صالح خليفة الجبوري.١٢١
 األول ٦١,٧٩٧ شاهر صباح احمد سلطان العبيدي.١٢٢
 األول ٦١,٦٥٤ احسان علي اكبر عاشور.١٢٣
 األول ٦١,٤٩٧ رشيد ناصر الطائيمحمد عادل .١٢٤
 األول ٦١,٤٢٢ عبد الواحد عبداهللا حسين المعماري.١٢٥
 األول ٦١,٢٨٠ مروان مرعي حسن علي الجبوري.١٢٦
 األول ٦١,٠٤٧ أحمد قيس جالل محمد توفيق النعيمي.١٢٧
 األول ٦٠,٩٣٢ حنان أمين مراد قادر الجبوري.١٢٨
 األول ٦٠,٣٥٥ عوف عبدالرحمن يوسف ال ساعد.١٢٩
 األول ٥٩,٥٣٣ حمد هيثم نجيب عبدالرحمنا.١٣٠
 األول ٥٩,٣٦٦ محمد مظفر محمد صديق مصطفى.١٣١



 األول ٥٩,٣٢٠ محمد حسين علي اسماعيل البياتي.١٣٢
 األول ٥٩,٢٢١ بروين عبد اهللا علي الصالحي.١٣٣
 األول ٥٩,١٩٣ قيصر صادق محمد غائب ال وهب بكر.١٣٤
 األول ٥٩,٠٣١ عالء جاسم محمد صالح الخاتوني.١٣٥
 األول ٥٨,٩٥٦ أحمد زهير أحمد يوسف المعاضيد.١٣٦
 األول ٥٨,٩٢٢ عمر سعدون محمد ضاحي الفراجي.١٣٧
ي.١  األول٥٨,٩١١صلح منصور العيساو٣٨  فالح مهدي م
 األول ٥٨,٧٤٤محمد صديق ذنون ابراه٣٩ يم.١
١.  األول ٥٨,٤٤٩ بشار عبد المجيد يوسف مجيد٤٠
 األول ٥٨,١١١مسعود عزيز احمد حمو ٤١ زري.١
١.  األول ٥٨,٠٥٨ دكديش حمود علي السبعاويمحمد ٤٢
 األول ٥٧,٥١٥محمد عدنان محمد  هادي الدل٤٣ يمي.١
 األول ٥٧,٤٠٧حارث علي عباوي حسن المعماري٤٤  .١
١.  األول ٥٦,٥٤٧ وليد زين زويان الدليمي٤٥
١.  األول ٥٦,٥٠٧ عصام غائب محمد حبش خدو٤٦
١.  األول ٥٦,٤٨٩ صباح سليمان عيفان الجبوري٤٧
 األول ٥٦,٢٢١ حمد علي كاظم سعيد م.١٤٨
 األول ٥٤,٨١١ فراس سعد خليل أحمد .١٤٩

 



 
   
  

:معة  الكلية   الجا     سبة            معة الموصل                         المحا:  القسم        كلية االدارة واالقتصاد   :  جا
  
            احي                             :اسة   بكالوريوس:     الشهادة          صب                          لدرا
  

التخرج    :خرج ١/٧/٠٧في رم   رقم وتأريخ اال٢٠٠٦/٢٠٠٧     اسم دورة الت      ٢٠ ١١٢٥٦:   الجامعي :سنة
٦المصادف                                   ٨/ جمادى االخرة  / ١              هـ١٤٢        

ج منه  دلالمعاسم الط  الب الثالثي  ت ذي تخر  الدور ال
  االول ٩٣,٠٣٤ رنا فوزي ايوب الشيخ.١
 االول ٨٩,٢١٧ بالل بكر محمود ذنون الحديدي.٢
 االول ٨٧,٣٥٥ انمار وديع ايوب الكاتب.٣
 االول ٨٦,٤٣٨ ابراهيم محمد جميل رمضان اللهيبي.٤
 االول ٨٦,١٦٥ وسام سالم عبو منصور عبا.٥
 االول ٨٥,٨٤٣احمد محمود ياسين علي الس المي.٦
 االول ٨٥,٨٢١عماد سعدون محسن محمود الص وفي.٧
 االول ٨٥,٧١٧ سعد علي محمود عبداهللا البدراني.٨
 االول ٨٥,٦٩٦ حسن مثنى عبد المجيد عبدالباقي.٩
 االول ٨٥,٣٢٦ وضاح سالم قاسم االحمد.١٠
 االول ٨٤,٩٨١دعاء ادريس يونس ابراهيم عبد ال نبي.١١
 االول ٨٣,٨٢٨ شكيرةال تغريد خالد علي حسين .١٢
 االول ٨٣,٥٣٧عبير طالل اسماعيل ه دهد الرفاعي.١٣
 االول ٨٣,٥٣٤ حسن صالح يوسف حسن البجاري.١٤
 االول ٨٣,١٤١ وفاء عباس حسن محمد السراج.١٥
 االول ٨٢,٧٦٦حسين رمضان محمود اسماعيل ال كوراني.١٦
 االول ٨٢,٥٩٧ رشا صفاء بهنام البتي.١٧
 االول ٨٢,٤٦٩ العبيديسعد حسن احمد درويش .١٨
 االول ٨٢,٢٠٧ محمد احمد الياس حمد.١٩
 االول ٨٢,١٨١ سندس محمد رشيد حسن الفارس.٢٠
 االول ٨٢,١٠٧احمد يوسف احمد عليوي البدران ي.٢١
 االول ٨١,٨٦٧ ابو بكر عبداهللا خلف عبداهللا.٢٢
 االول ٨٠,٧٣٠ عادل فواز علي عباس الحاوي.٢٣
 االول ٨٠,٣٩١ مروة عبدالكريم احمد النعيمي.٢٤
 االول ٧٨,٥٠٣ارا اليكسان سيروب د اؤداليوسف.٢٥
 االول ٧٨,٤٤٦ايمان جبرو عوديشو كوركيس ص ومو.٢٦
 االول ٧٨,١٤٨رياض قرياقوس ابراهيم موس ى.٢٧



 االول ٧٨,١٤٠ نور عبد الرزاق حمد حسين.٢٨
 االول ٧٧,٨٦٩ شيرين اسعد الياس خضر العبيدي.٢٩
 االول ٧٧,٠٩٤ حسن وليد محمود الشمطي.٣٠
 االول ٧٧,٠٥٢ امير امين يونس محمد الهمات.٣١
 االول ٧٦,٩٤١ عدنان حسين علي محمود العباسي.٣٢
 االول ٧٦,٧١١زينة جورج شمعون مكونة ال مكون ا.٣٣
 االول ٧٦,٥٩١ انس حنا سوالقا كجو.٣٤
 االول ٧٦,٢٩٣محمد خضير محمد منصور الجبور ي.٣٥
 ولاال ٧٦,٢٠٠ علي محمود علي يونس الشريفي.٣٦
 االول ٧٥,٣٨٥ محمد عيسى مهاوش سالم.٣٧
 االول ٧٥,٣٠٥ محمود عبداهللا محمد جاسم السبعاوي.٣٨
 االول ٧٥,٠٣٢عبدالعزيز حمد حسن عبداهللا المرسو مي.٣٩
 االول ٧٤,٧٧٠ احمد مصطفى محمد الطه.٤٠
 االول ٧٤,٦٢٤ عمر جاسم محمد فتحي الحيالي.٤١
 ولاال ٧٤,٥٥٧ هالة زكي محمد اسماعيل الطائي.٤٢
 االول ٧٤,٥٠٠ محمد يوسف خليل احمد العبادي.٤٣
 االول    ٧٤,٤٤٨ عمر غانم احمد العباس.٤٤
 االول ٧٤,٢٥٢ اياد سالم حمش سبع المرسومي.٤٥
 االول ٧٣,٦٤٣ هدى سعدي جميل ابراهيم.٤٦
 االول ٧٣,٦٢٣ رائدة سالم ميخا مخو.٤٧
 االول ٧٣,٦١٩اميرة محمود محمد سعيد الجري سي.٤٨
 االول ٧٣,٥٣٩ انيابراهيم يونس الشعبنسرين محمد .٤٩
 االول ٧٣,١٢٤بيداء عاصم علي حسن الراشد ي.٥٠
 االول ٧٣,٠٠٢ حسين علي عبداهللا نهر اللهيبي.٥١
 االول ٧٢,٨٣٥عبدالرحمن حسن عبدالرحمن  حسن.٥٢
 االول ٧٢,٧٠٨ هيثم فاضل جاسم محمد ال عمر.٥٣
 االول ٧٢,٦٨٨محمود محمد فارس زهير الياس  الطائي.٥٤
 االول ٧٢,٢٤٩ ملكة عبد الواحد سلطان عبداهللا.٥٥
 االول ٧١,٢١٩ ماهر خضر كردوش شيخو البلو.٥٦
 االول ٧٠,٦١٤رياض حسين ابراهيم  صالح  .٥٧
 االول ٦٩,٧٨٤احمد محمد سعيد حمو الياس القص اب.٥٨
 االول ٦٩,٧٣٦ احمد سالم احمد حسين.٥٩
 االول ٦٩,٦٤٩ صفوان احمد صالح احمد العبار.٦٠
 االول ٦٩,٥٤١  بشير حمادي الجبوريمحمد.٦١



 االول ٦٩,٥٢٥ عبدالمعين سليمان دايح عبداهللا.٦٢
 االول ٦٩,٣٠٦ خليل فيصل خليل صالح السبعاوي.٦٣
 االول ٦٩,٣٠٤عامر عباس ناصر حسين  الطائي.٦٤
 االول ٦٩,٢٩٤ يلدز محمد ياسين يونس عباس.٦٥
 االول ٦٨,٤٢٢علي صالح هالل مبارك الجبو ري.٦٦
 االول ٦٨,٠٧٢ الجبوريسين عطية علي سرمد ح.٦٧
 االول ٦٧,٩١٥الياس خضر عباس خضيرال جميلي.٦٨
 االول ٦٧,٩١٢ سعدي صالح حسون ويس الجميلي.٦٩
 االول ٦٧,٩٠٢ حاجم عبداهللا احمد صالح البديع.٧٠
 االول ٦٧,٥١٤ حمود نوفل بالل حمو الطائي.٧١
 االول ٦٧,٤٧٢يوسف خليل ابراهيم عطية السبعاو ي.٧٢
 االول ٦٧,٤٣٨ اهللا جرجيس محمد رشيد يونسعبد.٧٣
 االول ٦٧,٣٤٢علي عبدالمحسن مهدي صالح الدباغ  .٧٤
 االول ٦٧,٢٤٥ عدي زريان سامي السورجي.٧٥
 االول ٦٧,١١٥ ايهاب صالح عربود علي الشمري.٧٦
 االول ٦٦,٦٨٠ خالد عرب حسن حيدر ال حسن.٧٧
 االول ٦٦,٦٠٠محمد غياض محمود عباس العزاو ي.٧٨
 االول ٦٦,٥٩٦ خليفة المالك شبيب سرحان عبد.٧٩
 االول ٦٦,٣٩٨ هبة محمد حامد احمد العزو.٨٠
 االول ٦٦,٠٧٧ ابراهيم عبد نصيف لطيف العزي.٨١
 االول ٦٥,٨١٦ محمود عبد العزيز محمد سالم.٨٢
 االول ٦٥,٥٨٧ محمود عبداهللا محمود البدراني.٨٣
 االول ٦٥,٥٥٥ مشارى حماد كورز الشمري.٨٤
 االول ٦٥,٥٤٤  علي احميد الجبوريمحمد صالح.٨٥
 االول ٦٥,٤٩٧ اكرم احمد مسلط احمد اللهيبي.٨٦
 االول ٦٥,٣٨٦ايناس صبحي يونس محمد الجبو ري.٨٧
 االول ٦٥,٣٣٧ حسين احمد عبدالكريم الجبوري.٨٨
 االول ٦٥,١٠٩ مهند سلمان محمد سلمان البدراني.٨٩
 االول ٦٥,٠١٣ امل خالد اسماعيل خليل الحيالي.٩٠
 االول ٦٥,٠٠٠ جدي سالم محمد الجبوريم.٩١
 االول ٦٤,٩٦١ مخلص عبود علي احمد الراوي.٩٢
 االول ٦٤,٨٣٣ رؤى عصام حمدون يونس.٩٣
 االول ٦٤,٤٧٣ فواز محمد اعويد عيسى الطائي.٩٤
 االول ٦٤,٣٧٨ صباح صالح عبداهللا صالل.٩٥



 االول ٦٤,٢٣٢ احمد خلف حمد خلف السبعاوي.٩٦
 االول ٦٤,١٨٣ فى الفضة اسماء مالو سليمان مصط.٩٧
 االول ٦٤,٠٣٤ زينة نجيب خضر جيعا.٩٨
 االول ٦٣,٩٢٩حسين محمد نامس شكطي الجبو ري.٩٩
 االول ٦٣,٧٢٥ عمر محمود خلف الجبوري.١٠٠
 االول ٦٣,٤٠٣ وسيم زهير عبداالحد حنا.١٠١
 االول ٦٣,٣٩٢ محمد شامل عبد السوفاجي.١٠٢
 الولا ٦٣,١٩٤ محمد خير الدين يحيى يونس الجحيشي.١٠٣
 االول ٦٣,١٦٠ صباح نافع جمعة رجب الجبوري.١٠٤
 االول ٦٣,١٣٣ ثامر ابراهيم مرعي هايس الجبوري.١٠٥
 االول ٦٣,٠٢٥محمد حمزة طالب احمد العبا سي.١٠٦
 االول ٦٢,٨٤٥ مثنى حامد ابراهيم جاسم السبعاوي.١٠٧
 االول ٦٢,٧١٣ طارق ابراهيم خضير خليل الخليل.١٠٨
 االول ٦٢,٦٢٦ بوريخلف سليمان عكلة سليمان الج.١٠٩
 االول ٦٢,٤٣٧ عبد اهللا فتحي يونس محمد العباسي.١١٠
 االول ٦٢,٤٠١نشوان محمد هيجل مطلك المع ماري.١١١
 االول ٦٢,٣٩٣مهند ابراهيم سعيد عبدا هللا النعيمي.١١٢
 االول ٦٢,٢١٥ زينة طه عبد الباقي حميد .١١٣
 االول ٦٢,١٦٩ محمود سالم سعيد المختار.١١٤
 االول ٦٢,١٠٣ بوريالجقيس خلف حمد خضر .١١٥
 االول ٦٢,٠٨٧ محمد خلف محمد اكريم الجبوري.١١٦
 االول ٦١,٨٩٣ عبير محمد خضير جدوع اللهيبي.١١٧
 االول ٦١,٧٥٣ علي محسن حليو الجبوري.١١٨
 االول ٦١,٧٠٢منصور ياسين حسين خو اف الحمداني.١١٩
 االول ٦١,٥٦٨سهم خليل داؤد سليمان النعيم ي.١٢٠
 االول ٦١,٤٣٣  ايوهمحمد فالح يوسف يعقوب.١٢١
 االول ٦١,٤٢٦ صالح صباح محمود رشيد النعيمي.١٢٢
 االول ٦١,٤٢٤ ماهر محمد يونس عبد الرحمن آل حيدر.١٢٣
 االول ٦١,٤٠١ محمد حمد محمد حسن الحسين.١٢٤
 االول ٦١,١٩٦ عطااهللا حاجي شريدة خلف .١٢٥
 االول ٦١,١٠٩ وسام ابراهيم محمد يونس الحمداني.١٢٦
 االول ٦١,٠٩٣ كاظم النعيميانوار جاسم عبدال.١٢٧
 االول ٦١,٠٢٠ احمد خلف عبداهللا عمير اللهيبي.١٢٨
 االول ٦٠,٩٤١ وائل مشعل خليل مصطفى حمودات.١٢٩



 االول ٦٠,٨٤٠ نور محمد ياسين صالح الجميلي.١٣٠
 االول ٦٠,٦٤٥ نغم فوزي كامل عبد الفتاح النعيمي.١٣١
 لاالو ٦٠,٣٤٩ ابراهيم عبد الواحد محمد حمد السامرائي.١٣٢
 االول ٦٠,٢٦٣ محمد عباس حمو عباس الحاج.١٣٣
٦احمد فخري فاضل عبد ال االول ٠,٠٩١ عزيز.١٣٤
١.  االول٥٩,٨٩٩  مهند سليمان صالح شحاذة المحمدي٣٥
  االول ٥٩,٧٦٩نور احمد ابراهيم منصور الزيد٣٦ ي.١
١.  االول ٥٩,٢٤٠ علي احسان عبدالوهاب شاكر المفتي ٣٧
 االول ٥٨,٩٣٩غزوان حسين علي عبداهللا ذوالفقار٣٨ .١
١.  االول ٥٨,٨٤٢ بسام عبداهللا جاسم مصطفى الجبوري٣٩
 االول ٥٨,٧٠٨عدي فتحي جاراهللا الخفا٤٠ جي.١
 االول ٥٨,٥٩١نشوان ناصر نطاح حريش ال٤١ جبوري.١
 االول ٥٨,٥٧٦مروان عبدالحميد كوان عبداهللا الجبو٤٢ ري.١
 االول ٥٨,٥٧٤امجد عبدالقادر علي الياس القروط٤٣ .١
 االول ٥٨,٣٣٤يد محمدحافظ الشيخعلي صبحي حم٤٤  جادر.١
 االول ٥٨,٣٢٠ فهد سالم حميد بالل الطياوي.١٤٥
 االول ٥٨,٢٤٨ علي احمد علي خلف.١٤٦
 االول ٥٨,١٨٠ بشار علي دالوي خضر الطائي.١٤٧
 االول ٥٨,٠٠٨ حربي مطر جاسم محمد اللهيبي.١٤٨
 االول ٥٧,٩٢٠ علياء نذير احمد الراوي.١٤٩
 االول ٥٧,٩٠٤سبعاوثائر ظاهر منصور محمد ال ي.١٥٠
 االول ٥٧,٨٢٨مطر عطية حميد عبداهللا الجبور ي.١٥١
 االول ٥٧,٨٢٥ فوزي غازي صالح علي .١٥٢
 االول ٥٦,٧٥٠ صدام ابراهيم يوسف علو.١٥٣
 االول ٥٥,٧٦٠ محمد حسن حسين الجبوري.١٥٤
 االول ٥٥,٦٤٣ فرحان عبدالرحمن خضر عبدالواحد .١٥٥
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ج منه  المعدلاسم الطالب الثال  ثي  ت ذي تخر  الدور ال
 األول ٨٤,٥٠٤ محمد شعيب كرموش الحمداني.١

 األول ٨٤,٤٥٨سيف عبداهللا مصطفى قنبر االعرج ي.٢

 األول ٧٩,٦١٧ احمد الياس عباس محمد العبيدي.٣

 األول ٧٨,٤٠٢محمود جعفر صديق محمد  الدوسكي.٤

 األول ٧٨,١٢٠ بدر هاشم سعد مزعل.٥

 األول ٧٧,١٧٠ منتهى احمد حامد الفاضلي.٦

 األول ٧٥,٢٩٦ عامر محمد صالح بكدش الجوعان.٧

 لاألو ٧٣,٤١٣عبير عمر جدوع خضر  اللهيبي.٨

 األول ٧٣,٤٠٥عمر اسماعيل محمد احمد  العبيدي.٩

 األول ٧٢,١٣٧ محمود محمد علي احمد العكيدي.١٠

 األول ٧٢,٠٦٧ احسان ادريس جاسم محمد الطائي.١١

 األول ٦٩,٣٣٢ ماهر رفعت هاشم محمود السلطان.١٢

 األول ٦٩,٠١٥ديانا محمد ابراهيم محمد الحن جي.١٣

 األول ٦٨,٥٩٨ محمد جميل محمود الكيكي.١٤

 األول ٦٨,٠٧٧ كاروان محمد امين محمد طاهر.١٥

 األول ٦٧,٨٩٨ محمد حامد محمد علي الخالدي.١٦

 األول ٦٧,٤٩٢احمد منهل عبد الجبار سعيد الحيال ي.١٧

 األول ٦٧,١٦٤ اكرام نامق احمد عبو االعرجي.١٨

 األول ٦٧,١١٩ حال صالح عبد امين اللهيبي.١٩

 األول ٦٦,٩٧٣ اويعبد الرحمن محمد احمد محمد العقر.٢٠

 األول ٦٦,٩٦٥ اسماعيل عبد اسماعيل حمودي الحديدي.٢١

 األول ٦٦,٨٢٥ مروى فاضل اسماعيل ذياب الشعباني.٢٢

 األول ٦٥,٥١٩ انمار طاهر محسن ابراهيم الحبيطي.٢٣

 األول ٦٥,٠١٢ محمد ذنون عيدان علي الحمداني.٢٤

 األول ٦٤,٧١٢ فؤاد عبد الكريم علي احمد الجريسي.٢٥

 األول ٦٤,٦٩٠ تسام طارق دبو محمد الزبيدياب.٢٦

 األول ٦٤,٦٠٠ انفال حكمت حميد خليل.٢٧

 األول ٦٤,٥٦٤ مروان اسماعيل محمد نصيب الكوراني.٢٨



 األول ٦٤,٤٦٠ هيهات يونس احمد الميرسيدي.٢٩

 األول ٦٤,٣٣٧ علي دحام حامد ظاهر البلو.٣٠

 األول ٦٢,٩٢٠ امل عزيز عبدالكريم خليل.٣١

 األول ٦٢,٨٧٦ سود سليمان الهالي بكلينا علي ا.٣٢

 ٦١,٩٢٠ لمياء رياض عبد الجبار محمد األول.٣٣
 األول ٦١,١٣٣ عبد الخالق بشير نذير الطائي.٣٤

 األول٦٠,٠٣١ سركون كامل  يوسف كوركيس.٣٥

 األول ٥٩,٩١٣افين امجد حسن ميرخان ال زيباري.٣٦

 األول ٥٩,٨٥٥حسام حميد عبد محمد الع بيدي.٣٧

 األول ٥٩,٧٢٨  يونس الزموطالب الياس.٣٨

 األول ٥٩,٦٨٥اشرف محمد حسن سلط ان.٣٩

 األول ٥٩,٤٧٦لؤي سلطان محمد الجميل ي.٤٠

 األول ٥٩,١٧٤ايهاب احمد حمدي جرجي س الجميلي.٤١

 األول ٥٩,٠٩٤ حسن غايب محمد باقر.٤٢

 األول ٥٨,٩٦١ رغد بطرس شابا ال مناتي.٤٣

 األول ٥٨,٧٧٧ شذى صالح عبيد جاسم العبيدي.٤٤

 األول ٥٨,١٦٥ساالر محمد طاهر نصراهللا م حمد.٤٥

 األول ٥٧,٩٧٣غزوان عبدالجبار محمد علي البيات ي.٤٦

 األول ٥٧,٦٨١ جابر حيان بشير محمد قزاز.٤٧

 األول ٥٧,٤٢٠صالح محمد خلف جمعة الجب وري.٤٨

 األول ٥٧,٢٨٩قيصر اياد فتحي شهاب الطائ ي.٤٩

 ولاأل ٥٦,٦٣٦فتحي خليل عبد القادر اال سدي.٥٠

 األول ٥٥,٩٧٢فالح حسن حمود روان  الجبوري.٥١
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بكالو:       الشهادة صب                           لدرا   ريوس            احي                                :اسة 
  

التخرج  :التخرج ١/٧/٠٧ي رقم وتأريخ     ٢٠٠٦/٢٠٠٧            اسم دورة ٢٠ ف١١٢٥٦:  ر الجامعي االم:سنة
المصادف                                    هـ   ١٤٢                      ٨/ جمادى االخرة  / ١٦          

ج منه  المعدلاسم الطال  الثيب الث  ت ذي تخر  الدور ال
 االول ٩٤,٦٦٢ اسالم يوسف شيت جاسم.١

 االول ٨١,٥٤٢ مها عواد جاسم الحيالي.٢

 االول ٨٠,٧٦٥فارس صالح نجم عبداهللا العزا وي.٣

 االول ٨٠,١٥٠ مروة بدر عقيل العابد.٤

 االول ٧٩,٨٥٨ عزام الزم غانم الغبشة.٥

 ولاال ٧٩,٥٢٢ ايمان احمد صالح الدباغ.٦

 االول ٧٧,٤٥٣محمد حازم اسماعيل احمد  اللهيبي.٧

 االول ٧٧,٣٠٨عبدالعزيز بشار حسيب عبدالقادر زك ريا.٨

 االول ٧٢,٣٦٧ منتصر خليل علي حمود العبداهللا.٩

 االول ٧١,٢٩٣ نور محسن شيت الجحيشي.١٠

 االول ٧٠,٥٢٢ ياسر قاسم محمد فارس الجحيشي.١١

 االول ٧٠,٥٠٦ حربي احمد وسمي الشمري.١٢

 االول ٧٠,٢٨٦ ضياء جسام محمد الرعاوي.١٣

 االول ٦٨,٨٩٧ علي حسين ساقي االعرجي.١٤

 االول ٦٨,٨٠٩ ياسر باسل يحيى الشيخ.١٥

 االول ٦٨,٣٨٢ ايفان الياس خضر حبابة.١٦

 االول ٦٨,٣٥٠ فارس تركي جاسم محمد العماري.١٧

 االول ٦٧,٩١٧ حازم حمد نعمة الجبوري.١٨

 االول ٦٧,٠٩٩ صالح الجبوريسعد جمال عبد المجيد .١٩

 االول ٦٦,٨٠٦ فهد سالم احمد الدباغ.٢٠

 االول ٦٦,٥٠٤ هبة حسن عبد ايوب الخفاجي.٢١

 االول ٦٦,٤٧١ خليل ابراهيم سلطان احمد النمو.٢٢

 االول ٦٦,٢٨٩ شعالن علي عوض رمضان اللهيبي.٢٣

 االول ٦٥,٦٥٧ رائد احمد مصطفى محمد الدوسكي.٢٤

 االول ٦٥,٦٠٩ لقادر الطائياحمد مهدي صالح عبد ا.٢٥

 االول ٦٤,٩٤٤ لؤي عيسى محسن ابراهيم الحبيطي.٢٦

 االول ٦٤,٦٠٤ مشتاق طالب ناصر الحديدي.٢٧



 االول ٦٤,٤٠٦ عبد الغفور الرموزياد طارق .٢٨

 االول ٦٣,٥١٥ احمد طاهر حمةرش خضر باجالن.٢٩

 االول ٦٢,٩٢٧ وسام عبداهللا مصطفى الجبوري.٣٠

 االول ٦١,٤٥٠ يى النعيميرامي موفق محمود يح.٣١

 االول ٦٠,٩٣٠ وليد طه عبد العبيدي.٣٢

 االول ٦٠,٦٦١ مقداد حميد صالح حمد السامرائي.٣٣

 االول ٥٩,٧٨٧ ضياء جاسم محمد علي.٣٤

 االول ٥٩,٦٦٧ وليد محمد حسن صالح.٣٥

 االول ٥٩,٣٥٩عبد الهادي جهاد عبد اهللا عواد  الجبوري.٣٦

 االول ٥٩,٣١٧مهدي صالح جاسم الجبو ري.٣٧

 االول ٥٦,٤٥٢ نوار ابراهيم مطر البدراني.٣٨

 االول ٥٦,١٦٤ عثمان جاسم عسل سعيد.٣٩

 االول ٥٥,١٩٢ رعد اسعد ابراهيم  حسين.٤٠

 االول ٥٤,٨٥٠ قحطان حميد خلف محمد.٤١

 االول ٥٤,٨٣١لؤي عبداللطيف زبار علي الر بيعي.٤٢

 االول ٥٤,٠٦٦ئاريان هدايت عثمان سعيد  البرزنجي.٤٣

 
 



    
 
   
  

مصرفية :     القسم  كلية االدارة واالقتصاد     جا:  الجامعة  علوم ال مالية وال            :معة الموصل               الكلية 
  
وريوساحي                                        :اسة   بكال:       الشهادة  صب                               لدرا
  
رج س   :خرج ١/٧/٠٠٧    رقم وتأريخ ٢٠٠٦/٢٠٠٧   التخ       اسم دورة الت٢ في١١٢٥٦: ر الجامعي االم:نة

٨/ جمادى االخرة            / ١٦المصادف                                      هـ١٤٢        
رج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت ذي تخ  الدور ال
 األول ٩٦,٢١٦ لي الصبانعبد الباسط عبد الواسع ع.١
 األول ٩١,٠٧٦ علي غازي وعداهللا اآلطوري.٢
 األول ٨٩,١٣٧ ارشد محمد احمد محمود.٣
 األول ٨٧,٦٩١ ابراهيم عبد صابر المحمود.٤
 األول ٨٦,٦٥٤شوكت محمد طارق محمد  علي الياس.٥
 األول ٨٤,٤١٠مصعب عبدالجبار جاسم محمد الح مداني.٦
 األول ٨٣,٣١٢مروة عوني جميل يوسف  ضر خ.٧
 األول ٨٢,٩٧١ زهراء بشير سامي اسماعيل.٨
 األول ٨٢,٨٢٦ عمر سعود احمد عطا اهللا.٩
 األول ٨٠,٩١٤ عمر جاسم علي بكر الجنيدي.١٠
 األول ٨٠,٦٩٥ سعد موفق محمود الصفار.١١
 األول ٨٠,٢٨٠ ماهر اسعد ابراهيم حسين.١٢
 األول ٧٩,٤٨٦ اثار طالل حامد عزيز.١٣
 األول ٧٩,١٢٩ احمد محمد العزاويمعتز عبيد .١٤
 األول ٧٨,٥٦٨ريم سمير عبد الكريم حم د عبد الحق.١٥
 األول ٧٨,٣٦٣منصور سلمان علي محمد الجبور ي.١٦
 األول ٧٨,٢١٠محمد عبد الكريم محمد حا مد المشهداني.١٧
 األول ٧٧,٨٦٩محمد عبد الخالق طه علي  الرضواني.١٨
 ولاأل ٧٦,٩٣٠ اياد سعيد ابراهيم احمد.١٩
 األول ٧٦,٦١٣ عبد الكريم خليل محمد الجبوري.٢٠
 األول ٧٦,٥٩١ تغريد محروس يونس ذياب.٢١
 األول ٧٦,٤١٧ اياد خلف سلمان خلف الجبوري.٢٢
 األول ٧٦,٣٧٠ ميسم احمد مصطفى رجب.٢٣
 األول ٧٥,٩٩٧ سعد صبحي عائد مرعي التكريتي.٢٤
 األول ٧٥,٦٨٧ علي محمد علي حسن العبداهللا.٢٥
 األول ٧٥,١٧٣ ن محمد حسين ازاد حسي.٢٦
 األول ٧٤,٩٣٣ عبد اهللا رجا حسين صالح.٢٧



 األول ٧٤,٦٥٠مضر عبد الرحمن محمد جرحي س الخفاف.٢٨
 األول ٧٤,١٧٥ رؤى ماجد جميل سفري.٢٩
 األول ٧٤,١٥٠ غدق االسالم نجم الدين غصوب.٣٠
 األول ٧٤,٠١٧ غيداء محسن حسين حسن.٣١
 األول ٧٣,٩٦٢ عامر غنام مهدي عبد العبيدي.٣٢
 األول ٧٣,٩٠٣ محمد فتحي يونس جاسم العبيدي.٣٣
 األول ٧٣,٧٠١محمود عبد الرزاق محمد صالح الدليم ي.٣٤
 األول ٧٣,٦٠٢وسام محمد صالح يوسف خ ضر الحمداني.٣٥
 األول ٧٣,٥٨٨ محمد حازم شكر محمود المنصور.٣٦
 األول ٧٣,٣٢١ اياد احمد نايف عبداهللا اللهيبي.٣٧
 األول ٧٣,١٨٧ دات قاسم حمومأمون اياد احمد.٣٨
 األول ٧٣,١٣٨ علي شهاب احمد ابراهيم.٣٩
 األول ٧٢,٨٤٣عمار الياس احمد حسين العك يدي.٤٠
 األول ٧٢,٦٠٠ مثنى حامد عبداهللا صالح.٤١
 األول ٧٢,٤٩٣ سيروان وهاب حسن حسين االركوازي.٤٢
 األول ٧٢,٤٣٩ صدام محمود محمد جاراهللا.٤٣
 األول ٧٢,٣٢٧سالم عبد اهللا مصطفى   الجبوريجمعة.٤٤
 األول ٧٢,٢٨١صهيب محمد جاسم محمد  الحماوي.٤٥
 األول ٧٢,٠٦٩فاتن سليمان احمد سعيد الزي دان.٤٦
 األول ٧٢,٠٦٤ وليد وليد عزيز خليل الحيالي.٤٧
 األول ٧١,٧٦٢ هالة محمد طيب مصطفى السالم.٤٨
 األول ٧١,٣٨٥ صالح خليفة طه حسين.٤٩
 األول ٧١,١٩٥هاني عادل خضر عباس ال طائي.٥٠
 األول ٧١,٠٠٦ حسين علي محمود الجلو.٥١
 األول ٧٠,٩٢٧ رلى شاكر محمود احمد.٥٢
 األول ٧٠,٧٩٧ عمر مطر احمد العابد.٥٣
 األول ٧٠,٤٩٧يونس عثمان احمد علي الجبور ي.٥٤
 األول ٧٠,٤٧٥عبد الرزاق حسن ملحم  الملحم.٥٥
 األول ٧٠,٢٠٢حماد حمد حماد طارش  الجغيفي.٥٦
 األول ٧٠,١٢٣ لد ذنون حمد اللهيبيوليد خا.٥٧
 األول ٧٠,٠٨٢ ايناس ياسين حسين علي الفهادي.٥٨
 األول ٧٠,٠٠٤عبد االله ابراهيم عبد الحمي د الجبوري.٥٩
 األول ٦٩,٧٩٤ احسان فاضل امين حنادي الليلة.٦٠
 األول ٦٩,٦٧٨دلف خليل رمضان نهار  الطائي.٦١



 األول ٦٩,٦٦١ محمد عبد القادر عبود حتروش.٦٢
 األول ٦٩,٦٣٥ايمن احمد شهاب احمد  اللهيبي.٦٣
 األول ٦٩,٥٥٣ احمد رشيد كمر فرحان الجبوري.٦٤
 األول ٦٩,٤١٦ اشتي اسماعيل محمد سعيد.٦٥
 األول ٦٩,٣٤٧ بسمة ساهر داؤد سليم الهدو.٦٦
 األول ٦٩,٣٢٩ رنا صالح حيتو عبداهللا المعماري.٦٧
 ولاأل ٦٩,٢٦٢ ايمان ناظم محمد علي حسين الحافظ.٦٨
 األول ٦٩,٢٦٠ سعد غازي يوسف الحيالي.٦٩
 األول ٦٨,٨٤٤ مقداد حيدر محمد احمد النعميمي.٧٠
 األول ٦٨,٦٦٤ رافع عاصي حسين علي الحمداني.٧١
 األول ٦٨,٦٢٢ هناء احمد خضير السالم.٧٢
 األول ٦٨,٣٨٣ زينة زكي خليل عبداهللا.٧٣
 األول ٦٨,٣٣٧ علي محسن اسماعيل خلف.٧٤
 األول ٦٨,٠٧٤  جرجيساسماء سعد محمود .٧٥
 األول ٦٨,٠٤٥عمار نصر الدين محمد شيت حام د العبيدي.٧٦
 األول ٦٨,٠١١عمر عبد القادر محمد  علي الجولجي.٧٧
 األول ٦٧,٨٦٩ نور وعد عبد الحمداني.٧٨
 األول ٦٧,٨٠٢ رؤى عامر محمد الدليمي.٧٩
 األول ٦٧,٤٧١ ميسم طالل ياسين النعيمي.٨٠
 األول ٦٧,١٧٦ لعباويهبة رعد ياسين عبداهللا ا.٨١
 األول ٦٧,٠١١مصعب ناظم يونس محمدعلي الحي الي.٨٢
 األول ٦٦,٧٣١ سيف عبداهللا حسين الجبوري.٨٣
 األول ٦٦,٦٥٠ احمد طه حسين النعميمي.٨٤
 األول ٦٦,٥٣٣ بهاء ايهم بهاء الدين الكنعاني.٨٥
 األول ٦٦,٥٢٨عبد اهللا محمد عبداهللا محمد الطائ ي.٨٦
 األول ٦٦,٤١٧ جريعبد عزيز علو الجر.٨٧
 األول ٦٦,٢٧٤صباح حسن محمد خاتم  شكر.٨٨
 األول ٦٦,٢٠١ انس احسن احمد محمد.٨٩
 األول ٦٦,١٧٥ احمد وعد عبو علوان.٩٠
 األول ٦٦,١٦٠لقاء غانم حسين علي السنج ري.٩١
 األول ٦٦,٠٢٠عائشة عبد الرزاق محمود  الكيالني.٩٢
 األول ٦٥,٩٩١ عبداهللا ذنون يونس حسن.٩٣
 األول ٦٥,٩٦٥ من العنزيمحمد عبد عبدالرحاحمد .٩٤
 األول ٦٥,٩٣٦ اياد رافت حميد صالح.٩٥



 األول ٦٥,٩٠٢ نهاد مؤيد عبد المحسن حمزة.٩٦
 األول ٦٥,٦٣١ رنا سمير زكي الدباغ.٩٧
 األول ٦٥,٦٢٠ عمر سمير سعيد يحيى الجبوري.٩٨
 األول ٦٥,٣٨٩ صهيب عطا اهللا صالح احمد.٩٩
 األول ٦٥,٢٥٤ تميميشيماء سعد عبد القادر ال.١٠٠
 األول ٦٥,١٣٤ موسى خضر علي محمد الخاتوني.١٠١
 األول ٦٤,٨٤٠مهند عبد الخالق علي عب و الربيعي.١٠٢
 األول ٦٤,٦٩٩ نواف رشاد عجاج صالح.١٠٣
 األول ٦٤,٦٨١ غزوان داؤد خلو هوار الجرجري.١٠٤
 األول ٦٤,٣٢٠محمود عزيز عمر عالوي اللهيب ي.١٠٥
 األول ٦٤,٢٨٨ م رشيدابراهيم محمد ازهر ابراهي.١٠٦
 األول ٦٤,٢٦٨رضوان علي عطية صال ح.١٠٧
 األول ٦٤,٢٠٠ احمد فتحي سليمان فتاح الخالدي.١٠٨
 األول ٦٣,٩٢٢ رحمة خليل خضر سلو الجراح.١٠٩
 األول ٦٣,٨٩٠ حسن عزت صالح خضر الزمو.١١٠
 األول ٦٣,٨١٠ سعد احمد خلف خليل.١١١
 األول ٦٣,٦٥٦احمد محمد نور محمد بكر الحيال ي.١١٢
 األول ٦٣,٥٧٩وسن عبداهللا خدر عبدا هللا.١١٣
 األول ٦٣,٥٥٢ زهراء هيثم عبدالنافع احمد.١١٤
 األول ٦٣,٥٤١ ياسر حازم احمد محمد حمزة.١١٥
 األول ٦٣,٤٢٤ماجد زياد شريف نجيب ال عبيدي.١١٦
 األول ٦٣,٣٦٥محمد حامد قاسم محمد الشهوا ني.١١٧
 األول ٦٣,٢٨٨ احمد حسين سعيد كلور.١١٨
 األول ٦٣,١٢٢ السبعاويير يونس فرح محمد نذ.١١٩
 األول ٦٣,٠٧٥نادية احمد محمد جاسم ال زيدان.١٢٠
 األول ٦٣,٠١٤سوسن يوسف يونس جال ل.١٢١
 األول ٦٢,٨٩٣ ايفان المع عبد اهللا محمد.١٢٢
 األول ٦٢,٨٧٥ ندى زهير عزيز محمد القدو.١٢٣
 األول ٦٢,٨٦٥ مهند خلف فاضل قاسم.١٢٤
 ولاأل ٦٢,٨٥٦ سعد يونس عصمان افندي.١٢٥
 األول ٦٢,٨٢٩ انوار احمد حسين عبداهللا.١٢٦
 األول ٦٢,٧٧٢ حسن احمد عمر العبيدي.١٢٧
 األول ٦٢,٧٦٣ زهير قاسم يحيى خليل.١٢٨
 األول ٦٢,٧١٥ فادية سامي مجيد الحلو.١٢٩



 األول ٦٢,٧٠٥ جهاد محمد علي عباس القدو.١٣٠
 األول ٦٢,٦٩٨ عباس حنش محمد عباس التميمي.١٣١
 األول ٦٢,٦٠١ الطائيزينب اسماعيل جبار عمر .١٣٢
 األول ٦٢,٤٧٦ بشار حسين رحيم البدراني.١٣٣
 األول ٦٢,٣٦١ علي حسين خضر جعفر.١٣٤
عالء  األول ٦٢,٢٣٥ ابراهيم مصلح حميد الجبوري.١٣٥
 األول ٦٢,٠٢٠ قصي ذنون خلف محمد.١٣٦
 األول ٦١,٩١٣ محسن عجيل صالح رجب الحمداني.١٣٧
 األول ٦١,٨٥٣ الساعدي عبد عباس اليج حسين.١٣٨

 األول ٦١,٦٧٧ محمود محسن علي جاسم الدلو.١٣٩
 األول ٦١,٦٦٤ فائز احمد خلف االخوين المتيوتي .١٤٠
 األول ٦١,٤٨٨ رشا شهاب احمد محمد.١٤١
 األول ٦١,٢٩٨ ايفان غانم عبداهللا جمعة ابراهيم.١٤٢
 األول ٦١,٢٦٨ عبدالكريم عزيزعبدالكريم العباسي.١٤٣
 األول ٦١,١٩١ محمد ياسين طه عبدالباقي االفندي.١٤٤
 األول ٦١,٠٢٩ احمد محمد حمد جمعة السالمي.١٤٥
 األول ٦٠,٩٠٧ صباح الزم محمد شيت الدليمي.١٤٦
 األول ٦٠,٧٢٣ دينا عمر احمد حسن.١٤٧
 األول ٦٠,٧٠٠ سفيان درويش سليمان خلف.١٤٨
 األول ٦٠,٤٤٦ محمد نزار سعدون احمد الحمداني.١٤٩
 األول ٦٠,٣٩٧ محمد خالد علي العكيدي.١٥٠
 األول ٥٩,٨٥٧ ابراهيم اسماعيلماجد هاني .١٥١
 األول ٥٩,٧٨١ عبد اهللا نافع محمد جهاد.١٥٢
 األول ٥٩,٦٩٤ عمار بشار صابر زبير.١٥٣
 األول ٥٩,٤٧٠ شهاب احمد يونس قنبر.١٥٤
 األول ٥٩,٠٨٥ احمد محمد احمد جاسم .١٥٥
 األول ٥٩,٠٦٦ ياسر احمد عزيز جاسم السبعاوي.١٥٦
 ولاأل ٥٩,٠٥٣ عبد الرحمن مطر عبد الجبوري.١٥٧
 األول ٥٨,٩٥٥ بهاء افرام الياس افرام.١٥٨
 األول ٥٨,٤٩٥ ويس خلف طه عبد البوعلو.١٥٩
 األول ٥٨,٤٦٤ ندى سلطان حمزة عباس الحديدي.١٦٠
 األول ٥٨,٠٨٦ عالء احمد عبد اهللا داؤد.١٦١
 األول ٥٨,٠١٧ امجد عبدالسالم راجح سليمان.١٦٢
 األول ٥٧,٦١٩ حكمت ابراهيم مراد ابراهيم.١٦٣



 األول ٥٧,٦٠١ م صالح محموداسامة حاز.١٦٤
 األول ٥٧,٤٢٨ احمد ميسر عبد الجبار رسول العباسي.١٦٥
 األول ٥٧,١٣٤ سالم عبداهللا حبيب الحمود.١٦٦
 األول ٥٦,٧٤٧ خورشيد رشيد حجي الدوملي.١٦٧
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ج منه  المعدلاسم الطالب الث  الثي  ت ذي تخر  الدور ال
 األول ٩١,٢٠٧محمد عاصم محمد علي يونس  السالم.١
 األول ٨٨,٥٣٧محمد اخليف نزال  مربط الح ديدي.٢
 األول ٨٧,٥٦٧ بد اهللا الشيخزيد فوزي ايوب ع.٣
 األول ٨٥,٥٢٣ علي نعمان صالح حمو النعمان.٤
 األول ٨٤,٥٠٠ محمد طالل احمد شاكر المالح.٥
 األول ٨٣,٤٤٨سميرة محمد مولود ابراهي م المزوري.٦
 األول ٨٣,٢٢٥ عبداهللا سالم غائب منصور النعيمي.٧
 األول ٨٢,٤٣٧ مؤمن محمد رشيد وهب.٨
 األول ٨٠,٩١٠ ون العبادياسراء نبيل حمد.٩
 األول ٨٠,٧٢٠ عمر موفق حامد عمر النعيمي.١٠
 األول ٨٠,٦٤٣ محمد اياد احمد فتحي النجار.١١
 األول ٨٠,٥٩٨ همام سعد رمضان محسن العقراوي.١٢
 األول ٨٠,٤٨٥ مهند برهان عبدالرحمن عبداهللا.١٣
 األول ٨٠,٣١٠ نوفل سعد حميد هالل الحديدي.١٤
 األول ٨٠,٢٤٨ لخفاجيازهار جاسم فليح ا.١٥
 األول ٨٠,٠٤٧ معتصم نذير احمد العباسي.١٦
 األول ٨٠,٠١٣ وسن بطرس خوشابة يوحنا.١٧
 األول ٧٩,١١٧ مروة نبيل خليل  حمو الصقال.١٨
 األول ٧٩,٠٠٧اسماء لقمان امين مسعد الصعب ي.١٩
 األول ٧٨,١٨٤ بان نبيه حسن يونس العبيدي.٢٠
 األول ٧٧,٨٣٧ بمروة عبد العظيم محمد بشير الخشا.٢١
 األول ٧٧,٦٤٨ ريان هذال مهيدي الزيدي.٢٢
 األول ٧٧,٥٤٧ محمد قيس احمد خليل الجبوري.٢٣
 األول ٧٧,٣٣٨ جيهان جبرائيل عبداهللا الريكاني.٢٤
 األول ٧٧,٢٣٢نور جمال عبد خضر الفر كاحي.٢٥
 األول ٧٧,١٥٢ سيف خلف عطااهللا الجبوري.٢٦
 األول ٧٧,١٠٥ايمان عبدالرزاق علي رزوقي الط ائي.٢٧
 األول ٧٦,٢٨٠شيماء حامد محمد علي الر ضواني.٢٨



 األول ٧٦,٠٨٣ ريا حاتم ذنون يونس الطائي.٢٩
 األول ٧٥,٧٧٣ منار سالم عبداهللا احمد الخفاف.٣٠
 األول ٧٥,١٧١اسيل جمال الدين اسماعي ل سليمان العباوي.٣١
 األول ٧٥,١٥٥ عماد طارق محمود عبد اهللا.٣٢
 األول ٧٥,٠٨٨ دليميمد المحمد جاسم صالح مح.٣٣
 األول ٧٥,٠٣٧ رؤى  لؤي عبد الجبار مجيد.٣٤
 األول ٧٤,٩٤٨ علي قاسم جمعة احمد الجبوري.٣٥
 األول ٧٤,٩٢٨ رحمة عماد ادريس العبيدي.٣٦
 األول ٧٤,٨٦٠ الحان ابراهيم سليمان نادر النعيمي.٣٧
 األول ٧٤,٨٢٨ سيف ميسر محمود محمد سعيد.٣٨
 األول ٧٤,٧٨٧ يلطائرغد مولود دهش محمد ا.٣٩
 األول ٧٤,٣٢٢ نغم قاسم ابراهيم سليمان.٤٠
 األول ٧٤,٣٢٠عزام محمد احمد دبيس البو  سالم.٤١
 األول ٧٤,١٨٠ بيداء طالل حامد يوسف الطحان.٤٢
 األول ٧٤,٠٨٢ ازاد تمو موسى المزوري.٤٣
 األول ٧٤,٠٣٧االء قحطان حسين محمد الطا ئي.٤٤
 األول ٧٣,٩٥٣ ابتسام جاسم محمد عيسى الراوي.٤٥
 األول ٧٣,٨٥٠مي عبدالعزيز برجس محمد  صالح المولى.٤٦
 األول ٧٣,٦٦٤ايهاب عبدالنافع محمود داؤد الح مداني.٤٧
 األول ٧٣,٦٥٧احمد عبداهللا محمد عبوش الدليم ي.٤٨
 األول ٧٣,٣٣٢ اشرف خالد خليل محمود الحماده.٤٩
 األول ٧٣,٢٢٥ سامي عبدالمجيد محمد حسن الجبوري.٥٠
 األول ٧٣,١٥٨ يوان طالل طه اسماعيل النقشبندمر.٥١
 األول ٧٣,١١٤مروة صالح محمود طحطو ح الجبوري.٥٢
 األول ٧٣,١٠٨احمد خالد محمد حمد الدليم ي.٥٣
 األول ٧٣,٠٦٠ طالب غني جاسم سليمان الزهيري.٥٤
 األول ٧٢,٧٥٨انتظارعبدالغفور حسن كنعان المعمار ي.٥٥
 األول ٧٢,٧٢٣عبدالعزيز عبدالغني حميد ح سين.٥٦
 األول ٧٢,٦٢٥ يمامة سالم حسين توفيق الصفار.٥٧
 األول ٧٢,٣٩٨ جواد موسى محمد خلف البياتي.٥٨
 األول ٧٢,١١٣ اكرام صالح عزيز علي.٥٩
 األول ٧١,٧٧٠عمر محمد زهير احمد جرجيس ال نعيمي.٦٠
 األول ٧١,٣٤٢تقى عبدالنافع طه ياسين ال نعيمي.٦١
 األول ٧١,٣٢٦٨ انسام حسين حجي درويش.٦٢



 األول ٧١,٣٢٦٦مهند غياث الدين محمد شري ف القزاز.٦٣
 األول ٧١,٣٢٥انفال عبداالله نعمت عبد العزيز  العبيدي.٦٤
 األول ٧١,٢٨٣ براء اياد محمود ياسين.٦٥
 األول ٧١,٢٦٣ دعاء محمد جاسم محمد النعمة.٦٦
 األول ٧١,١٤٣ لقمان دريد فتحي محمود.٦٧
 األول ٧٠,٩٧٧ يالسميحة نايف مصطفى ياسين الحي.٦٨
 األول ٧٠,٩٢٠مروة مروان محمود مصطفى زك ريا.٦٩
 األول ٧٠,٧٧٨ علي حسين عبد اهللا احمد.٧٠
 األول ٧٠,٧٥٨كمال علي عبد اهللا عيسى السبع اوي.٧١
 األول ٧٠,٦٩٥ رفقة جاسم محمد ولي الطائي.٧٢
 األول ٧٠,٥٧٨ بيرفان زمان الياس خضر .٧٣
 األول ٧٠,٣٩٣ احمد شهاب رشيد محمد الحيالي.٧٤
 األول ٧٠,٢٨٥ عبد محسن محمد الجميلي.٧٥
 األول ٧٠,٢٤٠اقبال عبد الجبار محمد شبيب الجب وري.٧٦
 األول ٧٠,١٦٥رغدة محمد ابراهيم خالد القداو ي.٧٧
 األول ٧٠,٠١٧ ابتسام عبد اهللا نيسان باساكا.٧٨
 األول ٦٩,٩٥٢جسام محمد عباس ايوب الجبو ري.٧٩
 األول ٦٩,٧٦٣ سارا محمد طاهرمجيد بكر.٨٠
 األول ٦٩,٦٥٥اسراء عبدالمنعم ابراهيم  حامد.٨١
 األول ٦٩,٥١٢صالح صباح صالح الجبو ري.٨٢
 األول ٦٩,٤٧٣زينة عيدو سليم عبدي العبد رك و.٨٣
 األول ٦٩,٣٣٢هدى عبد الحميد محمد امين االت روشي.٨٤
 األول ٦٩,٣٢٧محمد هادي سعيد جاسم الحسي ني.٨٥
 األول ٦٩,٢٩٣ علي ياس رومي الجبوري.٨٦
 األول ٦٩,٢٥٣ سفيان خالد السو خضر .٨٧
 األول ٦٩,٠٣٣عمر محمد زكي محمود ياسين ال مولى.٨٨
 األول ٦٩,٠٠٠زهراء عبد الوهاب عبد الس الم سلو.٨٩
 األول ٦٨,٨٣٧ تحسين علي صالح االحمد.٩٠
 األول ٦٨,٨٣٥ حسين جاسم محمد داؤد البيجواني.٩١
 األول ٦٨,٤٧٣ قاسم حسن احمد علي الحيالي.٩٢
 األول ٦٨,٣٤٣ نورس بهجت يوحنان عيسى.٩٣
 األول ٦٨,١٨٠ وليد علي صالح محمد السبعاوي.٩٤
 األول ٦٨,٠٤٠ رواء وعد قاسم العمري.٩٥
 األول ٦٧,٣٥٧ قتيبة حازم عبداهللا محمود الدليمي.٩٦



٦ منة فؤاد ابراهيم مصطفى.٩٧  األول٧,٣ا ١٢
 األول ٦٧,٣٠٢ نصرالدين فاضل مراد الشمري.٩٨
 األول ٦٧,٢١٧صادق يونس هالل صادق  العريبي.٩٩
 األول ٦٧,١٣٧ثائر عبدالمعين محمد علي  امين.١٠٠
 األول ٦٧,٠٠٥رغد عبد الخالق سالم ال صبحة.١٠١
 األول ٦٦,٩١٣ محمد خالد يحيى سلطان الخفاف.١٠٢
 األول ٦٦,٦٥٠ طارق محمد حسيب محي الدين.١٠٣
 األول ٦٦,٦١٢سوسن يونس علي حسين الب رزنجي.١٠٤
 األول ٦٦,٤١٣ الح ابراهيم يوسف ال خونوف.١٠٥
 األول ٦٦,٣٦٠ ايمن محمد معيوف يونس الشماع.١٠٦
 األول ٦٦,٣٠٣ابراهيم خلف ابراهيم ك صب الجبوري.١٠٧
 األول ٦٦,١٢٤ هدى عبدالحليم ابراهيم الحيالي.١٠٨
 األول ٦٦,٠٩٣ لقمان عبد الحكيم محمد حسن.١٠٩
 األول ٦٥,٩٥٠ ظفر احمد خضر محمد البدراني.١١٠
 األول ٦٥,٨٣٣ ظفر خالد هاشم محمد النجار.١١١
 األول ٦٥,٦٣٠ عمر سعداهللا خطاب عمر الحيالي.١١٢
 األول ٦٥,٥٥٢ ايمن تميم محمد طيب المالح.١١٣
 األول ٦٥,٢٨٥ شيرين احمد عثمان االومري.١١٤
 األول ٦٥,٠٢٥ عماد سعيد عبوش جدوع.١١٥
 األول ٦٤,٨٨٣ ماتيلدا صباح ابلحد توما.١١٦
 األول ٦٤,٧٣٠ علي العباسينور حسام احمد .١١٧
 األول ٦٤,٦٤٧ نقي عبد الرحيم مصطفى علو.١١٨
 األول ٦٤,٥٢٠ عال ليث احمد حسن العثمان.١١٩
 األول ٦٤,٤٣٥ياسر محمود يونس مصطفى القهوج ي.١٢٠
 األول ٦٤,٢٩٥توفيق لؤي توفيق احمد قصاب با شي.١٢١
 األول ٦٤,٢٢٢ بالل سعد حسين سعداهللا توحلة.١٢٢
 األول ٦٤,١٦٥ ىعيسغسان عادل جميل .١٢٣
 األول ٦٤,١٥٢ محمد ميسر عبدالعزيز محمود الحيالي.١٢٤
 األول ٦٣,٩١٥اكرم جودت محمد علي احمد ا لعنزي.١٢٥
 األول ٦٣,٨٤٥ مضر مؤيد عبد يونس الصميدعي.١٢٦
 األول ٦٣,٨٣٢ هدى فتحي عبداهللا فتحي النعيمي.١٢٧
 األول ٦٣,٦٧٣ لؤي شكر محمود محسن النعيمي.١٢٨
 األول ٦٣,٦٦٥ بود فليح العباديعقيلة طارق ع.١٢٩
 األول ٦٣,٦٠٧ محمد نور الدين داؤد علي المولى.١٣٠



 األول    .١٣١
 األول ٦٣,٤٤٢ سندس احمد عثمان عبدالرحمن.١٣٢
 األول ٦٣,٣٩١ نزار صادق خليل الشبكي.١٣٣
 األول ٦٢,٧١٥ وسام ذنون يونس الطائي.١٣٤
 األول ٦٢,٤٦٣ علي محسن جردو احمد.١٣٥
 األول ٦٢,٣٢٢ سف محمد الجلوعالء عبدالسالم يو.١٣٦
 األول ٦٢,١٣٢ سهاد غانم ادريس داؤد الموصلي.١٣٧
 األول ٦١,٨٣٧ رشا حبيب ميخائيل بطرس.١٣٨
 األول ٦١,٧٩٣ ساكتة حامد محمد خضر الجميلي.١٣٩
 األول ٦١,٧٧٢ عمر سفيان عبدالوهاب عبدالرحمن.١٤٠
 األول ٦١,٦٨٨ بنار امين يانار عبد اهللا.١٤١
 األول ٦١,٦١٥ هيم الطائيمحمد فاضل علي ابرا.١٤٢
 األول ٦١,٣٩٣ عمر خالد صديق الشيخ علي.١٤٣
 األول ٦١,١٣٢ مناف محمد صالح عبدالكريم صالح البدراني.١٤٤
 األول ٦٠,٩٤٢ مارينا سنحاريب ايشو ا سحق ساوا .١٤٥
 األول ٦٠,٧٩٧ يزن قيس محمد صبري علي الوتار.١٤٦
 األول ٦٠,٧٢٧ زياد خلف صالح بالل الجبوري.١٤٧
 األول ٦٠,٧٢٥  خلف فرج يوسف الجبوريثورة.١٤٨
 األول ٦٠,٥٠٣ حمزة جوهر يونس محمد الطائي.١٤٩
 األول ٦٠,٤٩٨ رشا حسام مصطفى مجيد الطويل.١٥٠
 األول ٦٠,٣٢٠ بسام محمد ياسين وهيب الحديثي.١٥١
 األول ٦٠,١٣٢ ريجوان ياسين حاجي هادي.١٥٢
 األول ٥٩,٢٨٢ محمد باهض داؤد سلمان الركابي.١٥٣
 األول ٥٩,٢٤٢  حمو حسين ال صالحعمار يوسف.١٥٤
 األول ٥٩,١٠٧ احمد احسان عبدالكريم محمود .١٥٥
 األول ٥٨,٦٥٠ محمد عبدالحكيم محمد زكي.١٥٦
 األول ٥٨,٥٥٧ انس رعد غانم مرعي.١٥٧
 األول ٥٨,٠٠٠ مصعب محمود فيصل فتحي النعيمي.١٥٨
 األول ٥٧,٧٤٢ وردة يوسف مصطفى حسين.١٥٩
 األول ٥٦,٨٠٥ احمد خلف جدوع شهاب الجميلي.١٦٠
 األول ٥٦,٧٢٠ جبران حميد عبدالوهاب محمد.١٦١

 



   



  

كلية ج:  الجامعة              عة الموصل               ال إدارة االعمال:  القسم                  كلية االدارة واالقتصاد       :  ام
  
هادة                                   ائلدراسا          الش                          يمس: ة   بكالوريوس:    
  

تخرج              ١٣٣٥٣٢٠٠  : رقم وتأريخ االمر الجامعي: سنة التخرج  دورة ال٨/٨/٧في            ٢٠٠٦/٢٠٠٧    :اسم 
                             

ج منه  المعدلاسم الطالب الثال  ثي  ت ذي تخر  الدور ال
  االول ٩٠,٩١١ د ياسر خطاب عمر حام   .١

 االول ٨٨,٤٦٩ إسماعيل نجم منديل عبداهللا   .٢

 االول ٨٦,٩٤٤ عماد إسماعيل إبراهيم خليل   .٣

 االول ٨٦,٧٢٧ عماد عطو حامد حمادي   .٤

 االول ٨٥,٧٠٣ مهند خالد احمد عبد اهللا   .٥

 االول ٨٥,٥٣٢يونس محمد خضر اط حير   .٦

 االول ٨٥,١٦١حنان فاضل جميل رشيد     .٧

 االول ٨٤,٩١٥ عدي محمد صالح حسن   .٨

 االول ٨٤,٥٢٠ نسرين عبد اهللا بدوي سليمان   .٩

 االول ٨٣,٥٤١محمد علي صالح حسن ع لي   .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 ٨١,٢٣١علي عبد الستار عبدا هللا ح سين   .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 مناف حازم خلف خضير   .٢٣

 االول ٧٦,٣٥٧ أياد حسن إبراهيم سليمان   .٢٤

 االول ٧٦,٢٨٤سعد عبد الستار حامد مص طفى   .٢٥

 االول ٧٦,٠٣١ عمر غانم طه محمود   .٢٦

 االول ٧٥,٧٠٢ رواء سهيل محمد علي    .٢٧

 االول ٧٤,٨٢٢خالد محسن بدران إبراهي م   .٢٨

 االول ٧٤,٦٣٨ علي ابراهيم علي شعيب   .٢٩



 االول ٧٤,٣٢٤ سعد وعد اهللا قاسم محمد   .٣٠

 االول ٧٣,٩٦٢محمد إسماعيل كرموش إب راهيم   .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 ونسيخالد عبد العزيز سيدوش    .٣٥

 االول ٧٢,٤٣٧ محمود حميد حويجة احمد   .٣٦

 االول ٧٢,٠٢١محمد كريم حميد حسين ال عبيدي   .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 ودلمنعم احمد محمسبهان عبد ا   .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 ٧٠,٦٨٨عالء الدين عبد االله احمد حسي ن   .٤٦
 االول ٧٠,٤٢٥عماد الدين قصي محمو د عبد اهللا   .٤٧
 االول ٧٠,٣٠٨راكان محمود محمد خ لف   .٤٨
 االول ٦٩,٦٠٢ خيري محمد صالح علي   .٤٩
 االول ٦٩,٥٦٣ نجم صلفيج فتحي اسماعيل   .٥٠
 االول ٦٨,٨٥٣اسامة ليث محمد فائق م صطفى   .٥١
 االول ٦٨,٧٩٦ بسام محسن علي صالح   .٥٢
 االول ٦٨,٥١٤حسان محمود ذنون صا لح   .٥٣
 االول ٦٧,٩٧٥ ياسرعبد العزيز ذنون علي   .٥٤
 االول ٦٧,٤٩٦صهيب يونس محمود محم د   .٥٥
 االول ٦٧,١١٢ صفوان شيت ياسين محمد   .٥٦
 االول ٦٧,٠٥٨ محمد طالل زيدان عبود   .٥٧
 االول ٦٧,٠٣٣ احمد يوسف اسماعيل علي   .٥٨
 االول ٦٦,٩٨٤ يسر ابراهيم خضر محمد   .٥٩
 االول ٦٦,٩٧٢بالل حازم عزيز عبد القاد ر   .٦٠
 االول ٦٦,٥٧٧مهند مظفر عبد اللطيف اسما عيل   .٦١
 االول ٦٦,١١٧ خلف فرجخالد ابراهيم    .٦٢
 االول ٦٥,٩١٢عبد اهللا محمد سليمان حماد ي   .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 ارسشيرزاد سعدي علي ف   .٦٩
 االول ٦٥,١٤٣ابراهيم محمود محمد عبد  الرحمن   .٧٠
 االول ٦٤,٨٩٦ عبير محمد علي محمد    .٧١
 االول ٦٤,٨٨٠محمد محسن مصطفى ابراه يم    .٧٢
 االول ٦٤,٨٧٤حسين محمد علي محمود مح مد علي    .٧٣
 االول ٦٤,٦٠٨مثنى محسن عبد اهللا ص الح    .٧٤
 لاالو ٦٤,٤٥٥ احمد كردي حمود هزاع    .٧٥
 االول ٦٤,٤٠٠ عمر عماد حسن مصطفى    .٧٦
 االول ٦٤,٣٠٧جاكلين كوركيس يوحنا خام س   .٧٧
 االول ٦٤,١٧٧متعب حامد شبيثان صويا ن   .٧٨
 االول ٦٣,٩٧٠ نمير قحطان ايوب حسن    .٧٩
 االول ٦٣,٩٦٨محمد يوسف حسين رمضا ن    .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 ثامر محمود عبيد مخلف   .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 سين علي محمدمحمد ح   .٩٠
 االول ٦٢,٨٦٨ عمار فاضل عبد محمد   .٩١
 االول ٦٢,٧٢٢ فراس سعد اهللا جمعةالجريس    .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 ادريس خلف ليجيوطبان    .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
١٠.  االول٦٠,٤٩٢ ادريس انور با زيد عنتر٣
 االول ٦٠,٤٧٧  فؤاد بهجتاحمد محمد.١٠٤
 االول ٥٩,٩٤٣محمد احسان حسين صاد ق.١٠٥
 االول ٥٩,٦٤٦محمد يوسف محمد لط يف.١٠٦
 االول ٥٩,٦٣٦ احمد حكمة ادريس سليمان.١٠٧
 االول ٥٩,٤٥٣ احمد فائق علي صالح.١٠٨
 االول ٥٩,٣٨٨كمال محمد سلمان محمد ال بدر.١٠٩
 االول ٥٧,٧٨٤ عبد اهللا حميد شاحوذ طلب.١١٠
 االول ٥٧,٠٨٦ ل محمد عبد الفتاح اسماعي.١١١
 االول ٥٧,٠٧١ زياد جميل سليم عثمان.١١٢
 االول ٥٦,٦٣٠يوسف سالمة مصطاف سا لم.١١٣
 االول ٥٥,٦٥٢ اشرف معن محمد شريف.١١٤

  



  
  

جا: ة  :             عة الموصل               الكلية         المحاسبةلقسم ا                كلية االدارة واالقتصاد       :  مالجامع
  
بكا: دة                                              يمس: ة   لوريوسالشها                                               ائلدراسا
  

:تخرج  خرج                  في ١٣٣٥٣: تأريخ االمر الجامعي ٦سنة ال ورة الت٨/٨/٢٠٠٧  رقم و      ٢٠٠/٢٠٠٧    :اسم د
                             

ج منه  الثالثي  ت ذي تخر  المعدلاسم الطالب   الدور ال
  االول ٩٥٫١١١ايمان مؤيد مرعي حسن الخي رو   .١
 االول ٩٠٫٧٦٩جاسم محمد حسو   عابي   .٢
 االول ٨٩٫٤١٧ناظم يونس علي جرج يس   .٣
 االول ٨٨٫٩٧٠ علي مجيد حسين عثة   .٤
 لاالو ٨٨٫٨٥٦ خليل محمود عواد حمادة   .٥
 االول ٨٧٫٠٦١ مهند رياض محمود إسماعيل   .٦
 االول ٨٦٫٢٧٣ احمد خالد حامد عبداهللا   .٧
 االول ٨٥٫٨٩١ محمد محمود احمد خلف   .٨
 االول ٨٣٫٤٠٤عادل خضير سليمان عبد اهللا   .٩
 االول ٨٢٫٩٠٨يونس مطر عبدالواحد شعبا ن   .١٠
 االول ٨٢٫٧٧١ يونس محمد نوري يونس   .١١
 الولا ٨٢٫٠٣١ فراس عبد حمد جبر   .١٢
 االول ٨٠٫٣٣٤ محمد سالم محمد حسين   .١٣
 االول ٨٠٫٢٤٢ سعداهللا علي حسن عبداهللا   .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 ٧٧٫٠١٧مدركة ذنون يحيى فتحي  حموشي.   ٢٠
 االول ٧٦٫٩٢١ علي سامي داؤد صالح   .٢١
 االول ٧٦٫٩١٧ عبداهللا رمضان عبداهللا يوسف   .٢٢
 االول ٧٦٫٥٦٩سيف الدين صبحي صالح مص طفى   .٢٣
 االول ٧٦٫١٦٥شوان عبدالعزيز خالد اسماعيل .   ٢٤
 االول ٧٥٫٥٩٨ احمد عبدالستار بكر داؤد   .٢٥
 االول ٧٥٫١٩٨ المولىعت محمود عمر رف   .٢٦
 االول ٧٤٫٩٤٢ إبراهيم احمد طه ساير   .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 ٧٣٫٠٨٤احمد غازي طاهر عبدالغ فور   .٣١
 ولاال ٧٢٫٤٧٣ نجالء عبدالهادي محمد عبدالحميد   .٣٢
 االول ٧٢٫٣٤١ هبة عصمت علي احمد   .٣٣
 االول ٧٢٫٢٩٨ جالل علي حسين صالح   .٣٤
 االول ٧١٫٩٩١نيران سعيد حامد عبداهللا ال صفار   .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 احمد جاسم محمد علي الجماس   .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 ٦٦٫٨٨١نيوار صالح الدين عبداهللا     .٥٠
 االول ٦٦٫٧٨٨ دعد مجيد حمادي علي   .٥١
 االول ٦٦٫٥٤٧صالح علي إبراهيم صال ح   .٥٢
 االول ٦٦٫١١١ خضير جاسم محمد رجب   .٥٣
 االول ٦٦٫٠٦٥ عمر محمد يحيى عبداهللا   .٥٤
 االول ٦٦٫٠٤١اسراء شكيب إبراهيم مص طفى   .٥٥
 االول ٦٥٫٩٩٥حسان حسان جاسم محمد  حسين   .٥٦
 االول ٦٥٫٢٤٣عمر اكرم عبدالمجيد محم د   .٥٧
 االول ٦٤٫٩١٤ انتصار يحيى حامد يحيى   .٥٨
 االول ٦٤٫٣٨٤ عمر موفق سالم جاسم   .٥٩
 االول ٦٤٫٣٣٢ مدليث فالح مهدي اح   .٦٠
 االول ٦٤٫١١١فاتن محمد مصطفى عبدالرحم ن   .٦١
 االول ٦٤٫٠٨٦رشا خالد خضوري داؤد مت ي   .٦٢
 االول ٦٣٫٩٦٧رضا حسين علي عبدالح ليم   .٦٣
 االول ٦٣٫٨٦٩ علي عبداالله كامل محمد   .٦٤
 االول ٦٣٫٧١٩بكر محمد بكر يوسف محم د   .٦٥
 االول ٦٣٫٦١٧ خلف عبداهللا حسن احمد   .٦٦
 االول ٦٣٫٤٢١ م محمد خضر محمد سال   .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 ٦٢٫٣٠٧راكان عاصم محمد خطا ب   .٧٣
 االول ٦٢٫١٠٢فراس مصطفى محمود مح مد   .٧٤
 االول ٦٢٫٠٩٥عبدالرحمن عبدالموجود ا حمد   .٧٥
 االول ٦١٫٧٩٠ حال فاروق يحيى عبدالفتاح   .٧٦
 االول ٦١٫٤٧٨نهى عبدالقادر طه حسي ن   .٧٧
 االول ٦١٫٤٦٩ آغاد امين يفادية ادريس سع   .٧٨
 االول ٦١٫١٧٣ يوسف ماهر عزيز جمعة   .٧٩
 االول ٦١٫١١٨ رضوان اكرم احمد عبدالسالم   .٨٠
 االول ٦١٫٠٥٥ ياسين ابراهيم محمدشامل    .٨١
 االول ٦٠٫٩٥١ احمد اديب محمد عبدالباقي   .٨٢
 االول ٦٠٫٨٠٣مشتاق احمد عجاج جر جيس   .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 احمد غانم سعداهللا جاسم   .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 لعالي طه العباسيمهند عبدا   .٩٥
 االول ٥٩٫٥٣٩ فارس جمعة عبيش دهام   .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 ضر طهاحمد هاشم خ.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 رومسيف محمد جاسم ط.١٠٩
 األول ٥٦٫٧٥٥ علي احمد فخري مصطفى.١١٠
 األول ٥٦٫٥٨١ عمر محمد عبد احمد.١١١
١١.  األول٥٦٫٣٩٧ أزهار عبد محم ود حسين٢
 األول ٥٥٫٠٥٨ زكريا مظفر اسعد محمد.١١٣
 األول ٥٤٫٩٥١نشوان محمد طاهر احمد م حمد.١١٤
 األول ٥٤٫١٣٨عمر محمد سعيد إبراهيم حماد ي.١١٥
 االول ٥٢٫١٤٣ بوريس الجسعدي حمدان وي.١١٦
 االول ٥١٫٧٩٥ غالب محمد فنش قدو.١١٧
 االول ٥٠٫٦٧١ ربيع سعداهللا حامد محمد.١١٨

 



  
  

جا:  ة  ية الجامع مالية  علوم            عة الموصل               الكل ومصرفية:           القسم كلية االدارة واالقتصاد       :  م
  
            م                       ي  بكالوريوس:   الشهادة                                                    سائ: لدراسة ا
  

:تخرج   التخرج/٨/٨ في ١٣         ٢٠٠٦/٢٠٠٧      :   اسم دورة   ٣٥٣٢٠٠٧:    رقم وتأريخ االمر الجامعي  سنة ال
                             

ج منه  المعدلاسم الطالب ال  ثالثي  ت ذي تخر  الدور ال
  االول ٩٢,٥٦٧ عمار شهاب احمد عويد   .١

 االول ٨٤,٩٨٩ رشدي سعد رشيد عبداهللا   .٢

 االول ٨٢,٧٥٢صدام حازم عبدالرحمن ذن ون   .٣

 االول ٨١,٨٦٦ عدنان عبد الستار عبد   .٤

 االول ٧٨,٩٨٣ جالل خديدو قولو قاسم   .٥

 االول ٧٧,٧٩٣عامر عبد الرزاق محمود امي ن   .٦

 االول ٧٧,١٥٤ عبداهللا محمد طاهر ابراهيم    .٧

 االول ٧٧,٠٨٦ فارس رضا حسين علي   .٨

 االول ٧٦,٨١٨ربيع ليث ناظم طاه ر   .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

 ولاال ٧٥,٢٦٤محمد رعد صالح الدين  يحيى   .١٣

 االول ٧٤,٧٢٣احمد زكريا صالح اسماع يل   .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 نواف خدر خلف اوصمان   .٢٢

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

 االول ٦٨,٢٦٦ فوزي حسين سلطان عبداهللا   .٢٤

 االول ٦٨,١٠٠احمد ثروي عنتر نغيم ش   .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 خالد يونس محمد ذنون   .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 ٦٥,٧٠٧احمد ابراهيم مقصود حسي ن   .٣٤

 االول ٦٥,٦٥٨ باسم اسحاق شرقي الجبوري   .٣٥

 االول ٦٥,٥٥٠ محمد حميد صالح خليل   .٣٦

 االول ٦٥,٥٣٠ خالد عبداهللا خضر حسن   .٣٧

 االول ٦٥,٠٥٧ هدى غانم سليمان الجوادي   .٣٨

 االول ٦٤,٧٩٦سعد جمعة حسين عطرو ش   .٣٩

 االول ٦٤,٦٠٢ عامرة يونس محمود الشيخ   .٤٠

 االول ٦٤,٤٦٨موسى خيري صالح عبد القاد ر   .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 ير عيدو سليمان درويش نذ   .٤٩
 االول ٦٢,٤٧٤مهند عبد الفتاح محمد مص طفى    .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 ٦١,٣٤٨عالء عبد الكريم محمود عبد  الرحمن   .٥٤
 االول ٦١,٢٢١ س مزعلفارس علي فار   .٥٥
 االول ٦١,٠٤٨ شيماء عبد عباس يونس   .٥٦
ياسر حازم غانم االول ٦٠,٩٧٨  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 لجبوريبشير اسعد مطلك ا   .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
 ٥٩ االول٦٣٢, فهمي يوسف عزيز يونس   .٦٧
 االول ٣٥٩,٣٧عمر معن فيصل  صادق   .٦٨
 االول ٥٩,٢٤٥ايها  عبد الغفورب نبيل بشير   .٦٩
 االول ٥٩,١١٨ عمر محمد نذير محمد   .٧٠
 االول ٥٩,١١٠ كفاح منديل محمد علي عزيز   .٧١
 االول ٥٩,٠٣٢رش وان صائب صبري جرجيس   .٧٢
 االول ٥٨,٩٩٢عا رف جميل محمد امين   .٧٣
 االول ٥٨,٩٨١عال ء 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 علي محمد حسين عطية   .٧٧
 االول ٥٨,٢٩٦صف اء صالح عبد القادر صالح   .٧٨
 االول ٥٨,١١٩عد ي يونس احمد يونس   .٧٩
 االول ٥٧,٤٨١قص ي سالم الياس محمد   .٨٠
اوي   .٨١  االول ٥٧,٤٦٨ون اصطيفان كوركيس العقر ادم
 االول ٥٧,٤٥١اياد  سرهيد احمد الجبوري   .٨٢
 االول ٥٧,٤١١منه ل محمد نزيه عبداهللا    .٨٣
 االول ٥٦,٥٢١ عمر عصام محمد صالح   .٨٤
 االول ٥٦,٤٨٨عبد  العزيز جعفر محمد علي   .٨٥
 االول ٥٦,٣٦٠قص ي قحطان محمد علي   .٨٦
 االول ٥٦,٢٢٤ براء نايف زيدان شكر   .٨٧
 االول ٥٥,٠٠١ احمد عثمان سليمان عثمان   .٨٨
 االول ٥٤,٢٥٧مح مد امير خيري توفيق   .٨٩

 
 
 
 

   



   



  

  ألعمال              : معة الموصل               الكلية           إدارة ا:      القسم كلية االدارة واالقتصاد   جا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :      اسم دورة التخرج  في     ٩/٣٣/١٦١١٦:  الجامعي   رقم وتأريخ االمر٢٠٠٦/٢٠٠٧:  سنة التخرج 
      هـ١٤٢٨/ رمضان / ٢٠م  المصادف ١/١٠/٢٠٠٧                           

الدور الذي تخ  رج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  انيالث ٧٠,٩٧٨١ سرمد ذنون يونس عباس خويرت.١
 الثاني ٦٨,٤٥٩٢ عمر جاسم محمد العزاوي.٢
 الثاني٦٦,٢٣١ ٥بشار ياسين يو سف سلطان البياتي.٣
 الثاني ٦٥,٨٠٣٨ عبد الستار يحيى محمد سلطان.٤
 الثاني ٦٥,٢٦٣٣ ثائر وليد ناصر العبيدي.٥
 الثاني ٦٥,١٧٤٩عمر محمود ثلج جاسم العي ساوي.٦
 ثانيال ٦٤,١٨٦٥محمد عبدالكريم يوسف  حماد.٧
 الثاني ٦٣,٧١٦٩عدي احمد حسن حمود المعما ري.٨
 الثاني ٦١,٩٧٠٩سيف محمد طاهر قاسم الحمد اني.٩
 الثاني ٦١,١٧٦٠محمد صالح حسين  علي الدليم ي.١٠
 الثاني ٦٠,٩٢٩٥ريفان سالم صاموئيل دير  دريان.١١
 الثاني ٦٠,٧١٧٩ابراهيم رمضان لبيب عبداهللا ال عبيدي.١٢
 الثاني ٦٠,٣٦٢٤ يديمحمد خضر علي العب.١٣
 الثاني ٦٠,٣٤٦٦ ذاكر جديع حماد الحج الطائي.١٤
 الثاني ٥٩,٨٦٠٨لؤي أسماعيل جاسم محمد ال راوي.١٥
 الثاني ٥٩,٧٦٣٧ابراهيم مجيد احمد محمد الس المي.١٦
 الثاني ٥٩,٧٦١٢منهل عبداللطيف محمد  احمد الشاهي ن.١٧
 الثاني ٥٩,٧١٣٣اسماعيل احمد ياسي ن جبر اللهيبي.١٨
 الثاني ٥٩,٤٣٢٠ خالص عبد اهللا عمر حسو .١٩
 الثاني ٥٩,٤٠٥٢ زهير ماجد حسن التميمي.٢٠
 الثاني ٥٩,٣٢٨٧ بركان بزيع رستم الحمداني.٢١
 الثاني ٥٩,١٩٢٥ ميسر حسين علي الحديدي.٢٢
 الثاني ٥٨,٨٠٨٩سيف صادق محمد امين الغر يري.٢٣
 الثاني ٥٨,٧٨٩٥ علي عبد حسين علي الجبوري.٢٤
 الثاني ٥٨,٤٦٩١ ان علي السلمانيمحمد برد.٢٥
 الثاني ٥٨,٣٨٦٣ كارم محمود حسين.٢٦
 الثاني ٥٨,٠٢١٨ اركان عواد محمود الحمداني.٢٧
 الثاني ٥٧,٩٩٥٣ابراهيم عبدالكريم ابراهيم عبدالح ميد.٢٨
 الثاني ٥٧,٩٨٢٠ سيف ممتاز محمد عمر الليلة.٢٩



 الثاني ٥٧,٩١٠٠ يحيى حسين محمد عثمان موسى.٣٠
 الثاني ٥٧,٤٤٣٠ دي عجاج الداؤسعد زاهر.٣١
 الثاني ٥٧,٣٩٢٩محمد صالح الدين مولود  صالح .٣٢
 الثاني ٥٧,٣٣٤٤ عمر خلف مطر الجبوري.٣٣
 الثاني ٥٧,٢٥١٢ احمد عقيل احمد مال يونس.٣٤
 الثاني ٥٧,١٨٥٠اسماعيل راكان عبداهللا  الجبوري.٣٥
 الثاني ٥٧,١٧٠١اشرف علي مصطفى ابرا هيم عباوي.٣٦
 الثاني ٥٦,٨٨٥١  ابراهيم الجبوريسمير جمال.٣٧
 الثاني ٥٦,٧٧٨٣ كمال جميل خلف مطر .٣٨
 الثاني ٥٦,٣٧٣٤ عبد صبار دخيل عبد اهللا.٣٩
 الثاني ٥٥,٧١٩٦ريان محمد صالح وحيد  العكيدي .٤٠
 الثاني ٥٥,٦٩٩٠عالء ابراهيم حروش الدلي مي.٤١
 الثاني ٥٥,٤٩٧١ عبداهللا خزعل خلف حمزة.٤٢
 الثاني ٥٥,٤٢٣٨ عماريمحمد احمد حسين الم.٤٣
 الثاني ٥٥,٣٧٩٩ برهان صاحب نامق سلطان.٤٤
 الثاني ٥٥,٣٦٣٩ علي عطية رشيد الجبوري.٤٥
 الثاني ٥٥,٢٦٤٤ايمن حازم مجيد جرجيس ع طا اهللا.٤٦
 الثاني ٥٥,١٨٣٦عمار محمد شعيب محمد الحسي ن.٤٧
 الثاني ٥٤,٥٦٩٠ عامر فنش رشيد حسين المولى.٤٨
 الثاني ٥٤,٤٣٧٥ جبوريمحمد لطيف عطية حسن ال.٤٩
 الثاني ٥٤,٣٩٠٧ اسامة حسام عبداهللا الجبوري.٥٠
 الثاني ٥٤,٢١٧٢ عماد عبداهللا عبد الجبوري.٥١
 الثاني ٥٤,١٦٩٠ عبد محمد خلف الجبوري.٥٢
 الثاني ٥٣,٨٥٦١ صالح حمد صالح خضر خلف.٥٣
 الثاني ٥٣,٨٤١٩ اوس نزهان حسين البدري.٥٤
 الثاني ٥٣,٨٢٣٠عبد امهيدي حمود حيدر الج بوري.٥٥
 الثاني ٥٣,٣٩٤٠ عجيل ياسين رجب الطائي.٥٦
 الثاني ٥٣,٣١٠٦ احمد مروس فزع عكيل الشمري.٥٧
 الثاني ٥٣,١٢٥٠ تيسير مجيد أحمد حبيب السامرائي.٥٨
 الثاني ٥٢,٩٣٢٧ منصور جميل محمد علي اسود.٥٩
 الثاني ٥٢,٨٠٥١ ميسر احمد عجيل  عايد الجبوري.٦٠
 الثاني ٥٢,٦٨١٣ بوريمزاحم محمد علي صالح الج.٦١
 الثاني ٥٢,٥٣٧٤ عزت ابراهيم علي احمد الجرجري.٦٢
 الثاني ٥٢,٥١٩٣ محمد غانم محمد زيدان الجواري.٦٣



 
   

  

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

   : في           اسم دورة التخرج ٣٣/١٦١١٦ /٩: الجامعي    رقم وتأريخ االمر٢٠٠٦/٢٠٠٧:  سنة التخرج 
                                                 هـ ١٤٢٨/ رمضان / ٢٠م  المصادف ١/١٠/٢٠٠٧                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩,٣٦٨٠ وسام احمد صالح منديل السبعاوي.١
 الثاني ٦٤,٢٠٨٥ محمد اديب احمد حسين العناز.٢
 الثاني ٦٣,١٤١٥ زينب محمد ياسين يونس.٣
 الثاني ٦٢,٣٣١٥ محمد احمداسراء شاكر .٤
 الثاني ٦١,٨٠٢١ يونس ابراهيم صالح عبداهللا .٥
 الثاني ٦١,٥٤٥٦ علي حمود حسين الجبوري.٦
 الثاني ٦١,٣٠٩٩ جوان نزار عبدالجليل عبيد اغا.٧
 الثاني ٦١,٢٠٤٨ هناء حامد فتحي النعيمي.٨
 الثاني ٦٠,٩٧٢٩ اسالم محمود ابراهيم عبد اهللا.٩
 الثاني ٦٠,٩٦٥٢ يونسفالح حسن ذنون .١٠
 الثاني ٦٠,٧٦٧٥ ابراهيم خضر محمود الجبوري.١١
 الثاني ٦٠,٧٤١١ رضوان يونس احمد النعيمي.١٢
 الثاني ٥٩,٣٦٩٥ احمد محمد سلطان السالمي.١٣
 الثاني ٥٨,٧٤٥٢ غيث جمال عبدالفتاح علي السليمان.١٤
 الثاني ٥٨,٥٢١٣ ذاكر علي حسين.١٥
 الثاني ٥٨,١٩٧٩ ناهض مصطفى حسن المعماري.١٦
 الثاني ٥٧,٧٩٢٦ عالء احمد عبد الجبوري.١٧
 الثاني ٥٧,٦١٢٣ جمعة جاسم محمد اللهيبي.١٨
 الثاني ٥٧,٤٧٧٢ عبدالخالق ياسين سعيد الجبوري.١٩
 الثاني ٥٧,٣٧٦٣ صباح حسن رمضان حسن.٢٠
 الثاني ٥٧,١٧٤٩ دجوار صبري عزيز مصطفى.٢١
 الثاني ٥٧,١٣٧٧ عمار عبد اهللا فتحي عبد اهللا .٢٢
 الثاني ٥٦,٨٢٦٧ فنر فالح محمد يونس فرحات.٢٣
 الثاني ٥٦,٦٩٧٣ صادق عماش حسين الجبوري.٢٤
 الثاني ٥٦,٥٤٧٣ لقمان مصطفى حسين مصطفى.٢٥
 الثاني ٥٦,٥٣٣٩ محمد طاهر مصطفى ال محمود.٢٦
 الثاني ٥٦,٥٢٠٢ علي عبدالرحمن مجيدابراهيم النعيمي.٢٧



 الثاني ٥٦,٤٩٦٤ نصرت احمد مصلح.٢٨
 الثاني ٥٦,٤٦٠٠ رق سعيد هزورياض طا.٢٩
 الثاني ٥٦,٣٦٩١ عبدالرزاق اسماعيل محمد .٣٠
 الثاني ٥٦,٣٤٩٨ احمد عبداهللا احمد الجميلي.٣١
 الثاني ٥٦,٢٩٤١ صدام عزيز غدير البلو.٣٢
 الثاني ٥٦,٢٥٨١ لمى فاضل ادريس خليل.٣٣
 الثاني ٥٦,٢١٣٢ خمائل صادق عبدالصاحب علي الربيعي.٣٤
 الثاني ٥٦,٠٤٥٦ هيبيمثنى سهيل احمد الل.٣٥
 الثاني ٥٦,٠٣٣٤ هيثم سعيد حسين حمان.٣٦
 الثاني ٥٥,٩٧٨٢ منهل تركي احمد اللهيبي.٣٧
 الثاني ٥٥,٩١٢٦ محمد حامد محمد خضر.٣٨
 الثاني ٥٥,٨٤٧٧ فرح سعد خضر العبيدي.٣٩
 الثاني ٥٥,٨٣٠٩ سلوان احمد عبدي المعماري.٤٠
 الثاني ٥٥,٦٦٣٨ تحسين محمد علي خليل يمبوق.٤١
 الثاني ٥٥,٥٧٦٧ فاضل عباس سلطان عيبوش.٤٢
 الثاني ٥٥,٥٢٧٨ احمد عزاوي احمد عزاوي.٤٣
 الثاني ٥٥,٣٧٠٧ دلشاد عصمت صالح عطا اهللا.٤٤
 الثاني ٥٥,٣٤٧٣ كريم حسين محمود محجوب.٤٥
 الثاني ٥٥,٢٠٠١ احمد نوفل محمد مصطفى النعيمي.٤٦
 الثاني ٥٥,١٧٣١ بالل محمد ابراهيم الجبوري.٤٧
 الثاني ٥٤,٩٥٨١ ى صالح حماش علي موس.٤٨
 الثاني ٥٤,٩٣٩٥ محمد طاهر حمة روش باجالن.٤٩
 الثاني ٥٤,٨٧٠٥ صفاء الدين عبد عيسى مطر الجبوري.٥٠
 الثاني ٥٤,٧٥٦٠ وعد عبدالجليل مصلح حميد .٥١
 الثاني ٥٤,٦٥١٣ احمد نزار مصطفى جواد.٥٢
 الثاني ٥٤,٦٣٦٥ نسيم علي حسين خلف الجبوري.٥٣
 الثاني ٥٤,٥٩٨٣ ب حسين الجبوريرافع خضر حبي.٥٤
 الثاني ٥٤,٤٠٤٧ خضر بدر حمادة المعماري.٥٥
 الثاني ٥٤,٣٨٨٥ احمد مثنى احمد محمود الصواف.٥٦
 الثاني ٥٤,٣٨٣١ علي صالح عويد الجبوري.٥٧
 الثاني ٥٤,٠٠١٣ نشوان عبدالهادي عايد القايش.٥٨
 الثاني ٥٣,٩٧٣٥ خالد ناصر خلف الجبوري.٥٩
 الثاني ٥٣,٩٢٦٨ شمريناصر دحام طلب ال.٦٠
 الثاني ٥٣,٨٩٣٥ رائد شابا بهنان يعقوب.٦١



 الثاني ٥٣,٥٩٣٠ عبداهللا يونس احمد حمود.٦٢
 الثاني ٥٣,٥٢٠٠ عمار عسل تركي الجبوري.٦٣
 الثاني ٥٣,٤١٦٢ ياسر محسن محمد حسين العلولية.٦٤
 الثاني ٥٣,٣٩٦٩ اورهان محمد محمد صالح.٦٥
 الثاني ٥٢,٩٣٩٢ سالمة محمد علي محمد الجبوري.٦٦
 الثاني ٥٢,٧٨٤٤ علي مصطفى حمود ركاض.٦٧
 الثاني ٥٢,٥٩٤٦ محمد حسن محمد  عبيد الجميلي.٦٨
 الثاني ٥٢,٢٦١٩ احمد صالح عليوي عبداهللا الجميلي.٦٩
 الثاني ٥٢,٢٦١٥ وسام محسن جمعة العبيدي.٧٠
 الثاني ٥٢,١٩٦٤ عبد الستار حمد خلف حسين الجميلي.٧١
 الثاني ٥٢,١٨١٨ عبداهللانوار عبدالجبار يونس ال.٧٢
 الثاني ٥١,٣٨١٨ سالم نامق يونس ال يعقوب المولى.٧٣

 



   
  

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

    :      اسم دورة التخرج  في     ٩/٣٣/١٦١١٦:  الجامعي    رقم وتأريخ االمر٢٠٠٦/٢٠٠٧:  سنة التخرج 
                                   هـ١٤٢٨/ رمضان / ٢٠م  المصادف ١/١٠/٢٠٠٧                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧٠,٧٩٩٨ وئام حازم محمد شهاب.١
 الثاني ٦٣,٥٠١٨ عمر عبدالستار سلطان الحيالي.٢
 الثاني ٦٢,١٨١٢ يوسف اسماعيل اسود الحرداني.٣
 الثاني ٦١,٨٠٥١ عال غانم عزيز  داؤد حالق.٤
 الثاني ٦١,٧٢٩٤ مضر مؤيد عبد الحميد محمد علي  الطائي.٥
 الثاني ٦١,٣١٢٠ مؤيد حميد سعيد محمود الجبوري.٦
 الثاني ٦٠,٢٢٠٢ نمارق نواف خضر حسن.٧
 الثاني ٥٩,٧٩٩٤ زينب حبيب بطل عليوي الدودان.٨
 الثاني ٥٩,٧٦٩١ نشأت عبد الغني اسالم البروادي.٩
 الثاني ٥٩,٠٦٨٠ زيدون زينل علي ذو الفقار.١٠
 الثاني ٥٨,٩٤٤١ هالة حسن محمد كرموش.١١
 الثاني ٥٨,٧٦٤٢ محمد خضر فاضل عابد النعيمي.١٢
 الثاني ٥٨,٦٨٣٩ محمد طاهر احمد شهاب احمد المعماري.١٣
 الثاني ٥٨,٦٧١٧ حيدر محمود حسن الرومي النصراوي.١٤
 الثاني ٥٨,٤٨٧٨ مروان محمد ابراهيم علي.١٥
 الثاني ٥٨,٣٦٥٦ محمود محمد خضر سطام المعماري.١٦
 الثاني ٥٨,٢٦٢٤ ن الجبوريعماد مزعل حسي.١٧
 الثاني ٥٧,٩٤٩٦ عادل جياد مدهم حمود الدليمي.١٨
 الثاني ٥٧,٨١٤٩ حميد ابراهيم حميد الجبوري.١٩
 الثاني ٥٧,٤٥٤٧ سالم احمد حسين محمد الجبوري.٢٠
 الثاني ٥٧,٣٠٨٣ رشا محمد صباح فؤاد كشمولة.٢١
 الثاني ٥٧,٢٦٨٩ نشات محمد سعيد يونس العبادي.٢٢
 الثاني ٥٧,٠٥٥٦  محمود عبداهللاسعد صالح.٢٣
 الثاني ٥٦,٧٤٠٧ سميرة رشيد قاسم احمد الكوران.٢٤
 الثاني ٥٦,٣٨٧٣ جمال عبد علي محمد.٢٥
 الثاني ٥٦,٣٧٨٧ سحر ذنون يونس جاسم.٢٦
 الثاني ٥٦,٠٨٤٠ احمد حمادي حسين عبداهللا.٢٧
 الثاني ٥٥,٧٧٨١ جرجيس عدنان محمد مصطفى العنزي.٢٨



 الثاني ٥٥,٧٧١٥ يغيعامر حاجم محمد الجغ.٢٩
 الثاني ٥٥,٤٩٤٨ ذياب خلف صالح الضامن.٣٠
 الثاني ٥٥,٣٩٨٠ جمعة فتحي عبد اهللا الجبوري.٣١
 الثاني ٥٥,١٣٩٣ مثنى يوسف احمد  العطااهللا الجبوري.٣٢
 الثاني ٥٤,٩٣٨٠ سراب الزم كاظم جليل.٣٣
 الثاني ٥٤,٧٠٣٠ الن بهنان رمو كرومي باباوي.٣٤
 الثاني ٥٤,٦٥٠٨ ميصدام صباح زيدان النعي.٣٥
 الثاني ٥٤,٤٣٩٨ عمر مؤيد بشير طه.٣٦
 الثاني ٥٤,١٠٨٥ رعد طلعت علي يونس العبادي.٣٧
 الثاني ٥٤,٠٩٥٧ طارق ذنون عبداهللا حسين.٣٨
 الثاني ٥٣,٧٥٨١ غزوان اسماعيل علي عبدالقادر.٣٩
 الثاني ٥٣,٠٠٤٨ زياد عبد سليمان محمد.٤٠
 انيالث ٥٢,٩٩٦٩ عبدالحكيم طارق متعب احمد.٤١

 
 
 
 
 

    
 



   
  

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

    :      اسم دورة التخرج  في     ٣٣/١٦١١٦ /٩: الجامعي    رقم وتأريخ االمر٢٠٠٦/٢٠٠٧:   التخرج سنة
                                                    هـ١٤٢٨/ رمضان / ٢٠م  المصادف ١/١٠/٢٠٠٧                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦,٦٤٥٥ فائز علي مصطفى ابراهيم.١
 الثاني ٦٤,٩٥٢٣ شيماء ابراهيم احمد مرعي الدليمي.٢
 الثاني ٦٤,١١٧٧ هفال مجول سليم شودي.٣
 الثاني ٦٣,٢٠٤٤ وسام نزار يونس االفندي.٤
 الثاني ٦١,٩٤٧١ هبة ميسر ضرار البجاري.٥
 الثاني ٦١,٣٤٩٥ يوسف احمد يوسف الطوي.٦
 الثاني ٦٠,٠٩٠٩ عبد اهللا صالح خضر الجبوري.٧
 الثاني ٦٠,٠٠٤٥ ياس خضير عيدان احمد العبيدي.٨
 الثاني ٥٩,٧٦٠٩ وسام محمود ابراهيم السالمي.٩
 الثاني ٥٨,٣١٥٢ علي طالل ابراهيم محمد.١٠
 الثاني ٥٨,١٣٤٨ ابتسام حسن علي الحديدي.١١
 الثاني ٥٧,٨٧٥٣ صفاء عبدالخالق محمد الطائي.١٢
 الثاني ٥٧,٦٦٦٤ عمار حاتم خميس الراشدي.١٣
 الثاني ٥٦,٩٧٣٧ اسماعيل سعود احمد عطا اهللا الجبوري.١٤
 الثاني ٥٦,٤٠٣٣ عبير حمود جاسم محمود الجبوري.١٥
 الثاني ٥٦,١٩٧٣ معتز طه محمد العبيدي.١٦
 الثاني ٥٥,٥٧٢٦ ايناس رشيد حميد االسدي.١٧
 الثاني ٥٥,٥٠٢٣ محمد حسن حمدان اسماعيل.١٨
 الثاني ٥٤,٩٠٦٤ فادي وليد يوسف كودي.١٩
 الثاني ٥٤,٧١٩١ علي غانم حميد البيجواني.٢٠
 الثاني ٥٤,٧٠٣٢ عبدالخالق مسلط عيدان اللهيبي.٢١
 الثاني ٥٣,٩٦٣١ سعد حمادي ازغير علي.٢٢
 الثاني ٥٣,٢٨٤٧ وسام عايد مطلك طارش الكبيسي.٢٣

 
  



  

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

    :      اسم دورة التخرج  في     ٩/٣٣/١٦١١٦: الجامعي  رقم وتأريخ االمر     ٢٠٠٦/٢٠٠٧:  سنة التخرج 
                                                هـ١٤٢٨/ رمضان / ٢٠م  المصادف ١/١٠/٢٠٠٧                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٦,٧١٦٢ ريتا عدنان عبد االحد موسى ياقو.١
 الثاني ٦٥,٨١٥٠ ماجد عبد السالم مصطفى محمد العباسي.٢
 الثاني ٦٥,٤٠٩٣ شيماء خالد محمود خليل العبيدي.٣
 الثاني ٦٤,٥٠٥٧ عباس عبد زينل حسين.٤
 الثاني ٦٣,٥٩٨٦ رافد ذياب حمادي حاجي اللهيبي.٥
 الثاني ٦٣,٢٤٩٥ لمياء عبد اللطيف صالح فتحي الفتحي.٦
 الثاني ٦٢,٦٥٠٨ د قاسمحسن صالح محمو.٧
 الثاني ٦٢,٥٨٢٦ قتيبة عبد القادر ابراهيم عبدالقادر.٨
 الثاني ٦٢,٢٨٤١ عمار ياسين حسن غربي.٩
 الثاني ٦١,٨٤٥١ منهل طايس عبد حليتان البدراني.١٠
 الثاني ٦٠,٨٤٠٠ علي حسين جاسم محمد الجبوري.١١
 الثاني ٦٠,٧٨٦٢ نايف محمد احمد المتيوتي.١٢
 الثاني ٦٠,٧٠٤٥ د اهللا نجم المولىعلي عناد سع.١٣
 الثاني ٦٠,٠٩٥٥ عبد العظيم فاضل محمد عزيز.١٤
 الثاني ٥٨,٥١٧٩ ايسر خليل ابراهيم ناصر المولى.١٥
 الثاني ٥٧,٨٦٨٦ عبد اهللا زهير نجم عبداهللا.١٦
 الثاني ٥٧,٣٢٥٢ علي حسين حيدر مصطفى آل فرحات.١٧
 الثاني ٥٧,٢٤٩٣ غسان مصطفى محمد سعد الساعد.١٨
 الثاني ٥٦,٧٣٤٨ حمزة عبد الجبار عويد .١٩
 الثاني ٥٦,٤٨٠٠ ابي يونس حمد سليمان الجبوري.٢٠
 الثاني ٥٦,٣٩٦٤ عادل رعد رشاد خورشيد العبيدي.٢١
 الثاني ٥٦,٣٢٧١ ايسر احمد طه سعيد الطائي.٢٢
 الثاني ٥٦,١٢٢٩ ذنون يونس سليمان عبداهللا الجبوري.٢٣
 يالثان ٥٦,١٠٦٤ تارا محمد عبد محمد.٢٤
 الثاني ٥٥,٨١٢٦ حسين ابراهيم كردي حسين الممفرجي.٢٥
 الثاني ٥٥,٦٨٨٦ سليم خدر سليم اسود.٢٦
 الثاني ٥٥,٣٠٢٤ ميسر شيتي عطااهللا ال عبد الجفيفي.٢٧
 الثاني ٥٥,١٦١٧ محمد جواد علي اصغر بشار ابراهيم العباسي.٢٨
  الثاني ٥٥,١٦٠٧ حسن مصطفى جرجيس هايس.٢٩



   

 الثاني ٥٥,٠٦٨٦ عيدعبدالهادي جزاع دريدح س.٣٠
 الثاني ٥٤,٧٣٥٥ مهند غانم يوسف عمر النعيمي.٣١
 الثاني ٥٤,٥١٣٨ تحسين علي كنوش عبداهللا.٣٢
 الثاني ٥٤,٤٤١٢ محسن هيثم معيوف العبيدي.٣٣
 الثاني ٥٤,٤٢٢٩ سعدون عادل اخزيم محمد الجميلي.٣٤
 الثاني ٥٤,٠٧٩٧ عمر ناجي نجيب موسى.٣٥
 الثاني ٥٣,٧٢٨٣ لعباسزهراء عالء الدين عزيز علي ا.٣٦
 الثاني ٥٣,٤٩٤٠ حسين هاشم مرعي حسن الجبوري.٣٧
 الثاني ٥٣,٣٠٩٣ عقيل خضر محمد حسين آل خدو.٣٨
 الثاني ٥٣,٠٦١٧ ثامر خلف بالش عمر الجبوري.٣٩



   
  

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

   : في           اسم دورة التخرج ٣٣/١٦١١٦:  / الجامعي رقم وتأريخ االمر   ٢٠٠٦/٢٠٠٧:  سنة التخرج 
                                                  هـ١٤٢٨/ رمضان / ٢٠م  المصادف ١/١٠/٢٠٠٧                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧,١٨١٦ رغد سمير سعودي قاقو.١
 الثاني ٦٦,٧٧٦٧ صفاء احمد رمو احمد السليفاني.٢
 الثاني ٦٤,٣٨٣٣ ليث مزهر زيد الجبوري.٣
 الثاني ٦٢,٣٤٥٠ يوسف عبداهللا جدوع مصطفى العبيدي.٤
 الثاني ٦٢,٢٨٨٣ طه رشيد طه حسن.٥
 الثاني ٥٩,٦٨٦٧ منذر صالح مصطفى علي الدليمي.٦
 الثاني ٥٩,٦٥٥٠ خضر علي سعدو الهسكاني.٧
 الثاني ٥٩,٦٤٦٧ خلف عواد عبداهللا عزالدين.٨
 الثاني ٥٩,٥٣١٧ صدام مناور دبيسان اللهيبي.٩
 الثاني ٥٩,١٣٥٠ محمد علي مجيد الطائي.١٠
 الثاني ٥٨,٧٨٣٤ فهد ادريس ابراهيم السبعاوي.١١
 الثاني ٥٨,١٦٨٣ محمد طه محمد العكيدي.١٢
 الثاني ٥٨,٠٨٣٣ مصعب مصطفى صالح طه ال طه.١٣
 الثاني ٥٨,٠١٨٣ عساف جالل حسين العساف.١٤
 الثاني ٥٧,٥٦١٧ محمد رياض ابراهيم العبيدي.١٥
 الثاني ٥٧,٥٢٣٣ شرف سعد ابراهيم الجبوريا.١٦
 الثاني ٥٧,٤٢١٧ خالد عبدالكريم جلود سليمان.١٧
 الثاني ٥٦,٨٩٠٠ محمد علي صالح السبعاوي.١٨
 الثاني ٥٦,٤٢٨٣ سرى مزهر حميد الهادي.١٩
 الثاني ٥٦,٠١٣٣ خلف احمد صالح السبعاوي.٢٠
 الثاني ٥٤,٠٩٨٣ حسين صديق حسن الهنش.٢١
 الثاني ٥٣,٩٦٨٣ نايف محمد الحمدانينشوان غانم جارو .٢٢
 الثاني ٥٣,١٠٨٣ محمد يونس عباس حسين الخالد.٢٣

 
 
 



   



  

                        القسم ادارة اعمال      كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  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 احمد سعود خطاب جنعان   .٣

 الثاني ٦٢,٣٢٧ شاكر محمود فتحي الصبيح   .٤

 الثاني ٦٢,٢٠٧ ازاد ادريس عابد يونس   .٥

 لثانيا 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 وجين وضين محمود سلطان   .١٠

 الثاني ٦٠,٠٧٩ فراس عبد الستار زيدان يحيى   .١١

 الثاني ٥٩,٩٤٠ مروان عصام عبد اللطيف يحيى    .١٢

 الثاني ٥٩,٦٢٩ عبد العزيز طابورعدنان عبد الرزاق    .١٣

 الثاني ٥٩,٥٧٠ شفان خلف قادر محمد امين   .١٤

 الثاني ٥٩,٤١٨ عبد الحميد مصطفى محمد الطه   .١٥

 الثاني ٥٩,٣٣٤ بسام ياسين عبد داؤد   .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 سيف علي عزيز خليف   .٢٣

 الثاني ٥٧,٣٧٦ ميسرة خالد شريف يحيى   .٢٤

 الثاني ٥٧,٣١٠ علي خلف معيوف عثمان   .٢٥

 يالثان 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 عماد يونس جمعة حميد   .٣٠

 الثاني ٥٦,٧٩٦ فهد عبد اهللا يوسف محمود   .٣١

 الثاني ٥٦,٥٠٣ محمد فاضل اسماعيل ذياب   .٣٢

 يالثان 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 حسنين نوزت محمد كامل عبد الكريم   .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            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة                                                             مسائي: لدراسة ا
  

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

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني 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 وحذيفة احمد ابراهيم سل   .٥

 الثاني ٥٩,٩٢٦٧ زهراء محمد نجيب صديق علي   .٦

 الثاني ٥٩,٥٢٣ سيف صالح شيخو عبدالجبار   .٧

 الثاني ٥٩,٤٠٥ ياسر طالل عبداهللا علي   .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 علي مؤيد يونس صالح   .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  سعدي اسماعيل حسينسهى   .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 دين عليسيامند وليد عزال   .٢٦

 الثاني ٥٦,٠٧٨ عبدالقادر احمد عبداهللا محمود   .٢٧



 الثاني ٥٦,٠٧٦ محمد سالم ذنون يونس   .٢٨

 الثاني ٥٦,٠٦٧ احمد ممتاز فاضل خليل    .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 هان خليل محمد محمودنز   .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

 الثاني 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  شكرفوزية احمد محمد  ٤٦

 الثاني ٥٤,٠٩١ انصيف جاسم شحاذة حمود  ٤٧

 الثاني ٥٤,٠٧٩ مهند فؤاد علي عيسى  ٤٨

 الثاني ٥٤,٠٧٢ باسم محمد سالم ياسين  ٤٩

 الثاني ٥٣,٩٨٥ طاهر ناظم محمد طاهر  ٥٠

 الثاني ٥٣,٨٧١ يسرى صالح الدين سعيد ايوب  ٥١

 يالثان ٥٣,٧٠٤ بسام ياسين شعبان جربوع  ٥٢

 الثاني ٥٣,٣٢٢ عمر علي فتحي سرحان  ٥٣

 الثاني ٥٣,٢٧٩ صباح ابراهيم فيصل معروف   ٥٤

 الثاني 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  صحنفالح حسن جياد  ٥٩

 الثاني ٥١,٩٧٦ احمد يحيى ذنون يونس   ٦٠

 



  

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

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٠,٨٦١ ن حسن منى إبراهيم حسي   .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 ماعيل غني عباس طالب إس   .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 سماعيل إبراهيم نزار سلطان إ   .١٤

 الثاني ٥٦,٨٢٧ حكم مصطفى محمد مصطفى    .١٥

 الثاني ٥٦,٧٣٦ أثير طالل نافع عزيز    .١٦

 الثاني ٥٦,١٨٤ مهند محمد صبحي عبداهللا    .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 المنعم مصطفى رجب أيمن عبد   .٢٧

 الثاني ٥٥,٠٤٨ عمر حازم يحيى جاسم    .٢٨



 الثاني ٥٤,٨٢٧ ماهر عزت جالل زينل    .٢٩

 الثاني ٥٤,٦٢٧ سعد خالد إبراهيم حسين    .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

 الثاني 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 محمودمحمود عزيز إدريس    .٤٠

 الثاني ٥١,٨٦٧ محمد وحيد إسماعيل معروف    .٤١

 الثاني ٥١,٣٥١ عالء محمد وجيه جرجيس    .٤٢

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
  
 

    
 
 


