
 



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

 
الدراسة : مسائي                                                                              الشهادة : بكالوريوس 

 
          اسم دورة التخرج :۲/۸/۲۰۰۳ في ٤۲۱۲       رقم وتأريخ االمر الجامعي :۲۰۰۲/۲۰۰۳سنة التخرج : 

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

االول  ۸٤.۳۰۱ بسمة خلف عثمان حسن      .1
 االول ۷٥.۸۷٥ عالء عبد القادر سعيد حسين  .2

 االول ۷۳.۱٤٦ منال احمد حسين العباسي   .3

 االول ۷۲.٥۰۲ احسان علي احسان حسين   .4

 االول ٦۹.٤۹٦ حسين محمود ايوب محمد الطائي   .5

 االول ٦۸.۰٤۷ عامرة عبداهللا عمر عبد المجيد العمري   .6

 االول ٦۷.۷۱۱ عمر برهان محمد قاسم الرحاوي   .7

 االول ٦۷.۲۰۷ منى محمد علي محي الدين   .8

 االول ٦٥.۸۰٥ عالية حسن اسماعيل حسن  .9

 االول ٦٥.۲۲۲ عبد اهللا احمد علي حسين   .10

 االول ٦۲.٥۷۲ ألفت نبيل حسين مصطفى   .11

 االول ٦۲.۱۰۷ ذكرى عبد الرزاق فتحي محمد الصباغ  .12

 االول ٦۱.۹۰۰ وسام محمد السيد محمد  .13

 االول ٦۱.٦٦۳ عيسى ذنون علي موسى  .14

 االول ٦۱.٤۳۱ عبد القادر يونس محمود الياس   .15

 االول ٦۱.٤۱۷ يوسف حامد علي محمد الشالل  .16

 االول ٦۱.۳٤۷ أمير حازم مصطفى احمد البدراني   .17

 االول ٦۱.۲۱۷ زيد معاذ عبد القادر  .18

 االول ٦۱.۱٦۱ أروى أديب محمد عبوش  .19

 االول ٦۱.۰۷٤ أحمد منير محمد صادق  .20

 االول ٦۱.۰۷۰ عيسى متي جرجيس أبراهيم   .21

 االول ٦۱.۰٦۳ نادية مجيد محمد محمود العبدلي   .22

 االول ٦۰.۸٦۸ إسماعيل الياس علي  الجبوري   .23

 االول ٦۰.٥٦۷ إبتسام محمد علي محي الدين   .24

 االول ٦۰.۱۱۸ فالح أحمد عطا اهللا عباوي  .25

 االول ٥۹.٤۲۱ طالل صالح أحمد موسى األتروشي   .26

 االول ٥۹.٤۱۳ فادي فارس أبراهيم القصاب   .27

 االول ٥۹.۲۸۲ فتحي محمد حسين عالوي  .28

 االول ٥۸.۹۹٦ اميمة شمس الدين عزيز الحاتم  .29



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

 
الدراسة : مسائي                                                                              الشهادة : بكالوريوس 

 
          اسم دورة التخرج :۲/۸/۲۰۰۳ في ٤۲۱۲       رقم وتأريخ االمر الجامعي :۲۰۰۲/۲۰۰۳سنة التخرج : 

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
 االول ٥۸.۸۲۷ رافع محمد سنجار الجبوري  .30

 االول ٥۸.۷۱۲ وسام فتح اهللا محمد االسعد  .31

 االول ٥۸.۲۹۲ محمد زيدان حسن داؤد العكيدي  .32

 االول ٥۸.۱۷٦ علي حسن محمد احمد العكيدي  .33

 االول ٥۷.۷۱٤ نبيل عدنان نجيب سرسم  .34

 االول ٥۷.٥۸۷ محمد جاسم احمد جاسم السبعاوي  .35

 االول ٥۷.٥۲٦ سرمد نوفل حسين علي النجفي  .36

 االول ٥۷.۲۷۸ عمار مجبل جاسم عكلة  .37

 االول ٥۷.۱٤۰ عباس ابراهيم مصطفى ابراهيم  .38

 االول ٥٦.٦۲۱ محمد ضياء جالل اسماعيل  .39

 االول ٥٦.٥۱۳ فهمي سليمان يونس احمد  .40

 االول ٥٥.۰٤۳ فالح يوسف كاظم عبداهللا  .41

 



  



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                 الشهادة : بكالوريوس 

 
          اسم دورة التخرج :۲۳/۹/۲۰۰۳ في ٥٤۰۱       رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰۳-۲۰۰۲سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 الثاني ٦۱.۲۳۸ عدنان الياس خضر العبداهللا  .1

 الثاني ٦۰.٩٦٦ لؤي عبد الوهاب ياسين محمد  .2

 الثاني ٥۹.۹۱۰ ندى ابراهيم عزيز احمد  .3

 الثاني ٥۹.۸٤۳ هالت جمال ابراهيم رسول  .4

 الثاني ٥۹.٦۷٦ طالل عبد القادر شيت حسين  .5

 الثاني ٥۹.۳۹٥ زينة نوري سليم نعيم حداد  .6

 الثاني ٥۹.۲۳۸ غازي حقي اسماعيل  الخياط  .7

 الثاني ٥۹.۱٤۹ هادي ياسين حسين الحمداني  .8

 الثاني ٥۸.۲٦٤ هيثم عبد الرزاق حسن  الدباغ  .9

 الثاني ٥۷.٦۷۷ ماهر محمد ابراهيم اسماعيل  .10

 الثاني ٥۷.٥۹٥ محمد ابراهيم خليل الشيخ علي  .11

 الثاني ٥۷.۱۹۷ محمد وسمي اشويش علي العلي  .12

 الثاني ٥۷.۱۰٥ ليث مزاحم عبد الرزاق قاسم العبيدي  .13

 الثاني ٥۷.۰۰۲ احمد حسن علي سليمان الطائي  .14

 الثاني ٥٦.۷۱٦ صفوان سليمان خالد حسن العاني  .15

 الثاني ٥٦.٦۳٥ سعد محفوظ محمد قاسم  .16

 الثاني ٥٦.٤٥۳ ياسين احمد يونس عبداهللا  .17

 الثاني ٥٦.٤٤۲ لورنس مشل فارس تركي الفيصل  .18

 الثاني ٥٦.٤۲۱ منى محمود حسو عبدو  .19

 الثاني ٥٦.۲۳۱ رغد اقدام يونس جاسم النعيمي  .20

 الثاني ٥٥.۷۷۱ امار محمد شهاب احمد الغواس  .21

 الثاني ٥٥.٦۸۰ وسام طالل داؤد العمري  .22

 الثاني ٥٤.۹۷۰ بشار ناظم ياسين مولود  .23

 الثاني ٥٤.۸٦۷ عماد مؤيد عبداهللا  .24

 الثاني ٥٤.۸۲۷ يقظان وعد اهللا بكر حسين  .25

 الثاني ٥٤.٥۷۲ ذياب سليمان ناصر ذياب  .26

 الثاني ٥٤.٤۰۸ علي احمد عبداهللا محمد  .27

 الثاني ٥٤.۱٥۱ ماهر احمد حمداوي عطااهللا  .28



 الثاني ٥٤.۱۲٤ خالد عبد بكر عبداهللا  .29

 الثاني ٥۳.۹۳۰ عمار غانم محمد حسين  .30

 الثاني ٥۳.۸٥٤ عمر منير ابراهيم محمد عربو  .31

 الثاني ٥۳.٦۲٦ فراس رياض عبد يوسف  .32

 الثاني ٥۳.۳۱۱ حسين عبد الرزاق حيدر عرفات  .33

 الثاني ٥۳.۲۰٦ عصام محمد صادق داؤد  .34

 الثاني ٥۲.۹٦۲ حسان محمد سعيد ياسين  .35

 الثاني ٥۲.۳٦٥ احمد محمد علي محمد اليوسف  .36

 
             

  
 
 
 
 
 
  

 


