


   
  

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

  بكالوريوس: الشهادة                                                                                     مسائي: الدراسة
  

    :             اسم دورة التخرج ٢٨/٦/٢٠٠٤في٣٦١:      رقم وتأريخ االمر الجامعي     ٢٠٠٤-٢٠٠٣ :سنة التخرج
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٩,٣٨٠ صبيحة امين جرجيس يوسف.١

 االول ٨٧,٣٨٠ تغريد نجيب يحيى مصطفى .٢

 االول ٨٣,٤٢٢  عبد المجيد حسينمعن ذاكر.٣

 االول ٧٩,٣٤٥ مهى متي شكر عبودي.٤

 االول ٧٥,٧٤٧ وعداهللا عبد السالم سلطان عبداهللا.٥

 االول ٧٣,٨٢٦ اسراء نذير ابراهيم احمد.٦

 االول ٧٣,٨٠٠ غازي فيصل محمد سليمان.٧

 االول ٧٣,١٢٣ علي عبد الرحمن مصطفى سليمان.٨

 االول ٧٣,٠٣٤ حسنين عامر جاسم محمد.٩

 االول ٧١,٩٧١ ميساء نعمت سليمان العالف.١٠

 االول ٧٠,٨٨٠ يسرى جابر عثمان خطاب.١١

 االول ٧٠,٨١٩ احمد نزال محمود عثمان.١٢

 االول ٧٠,٨٠٤ اشواق هاني فرحان يحيى.١٣

 االول ٧٠,٦٩٥ لبنى هادي حسين علي.١٤

 االول ٦٩,٩٦٥ توشفنوري حمد احمد .١٥

 االول ٦٩,٦٨٥ سنان حسين علي حسين.١٦

 االول ٦٩,٥١٨ عابد حسن رشيد احمد.١٧

 االول ٦٨,٤٢٥ اصيل محمود حسين قاسم.١٨

 االول ٦٧,٤٢٠ عدي مؤيد جميل محمود.١٩

 االول ٦٧,٠٨٦ محمد عبد المجيد حميد احمد.٢٠

 االول ٦٦,٦٧٧ عدي نايف لطفي رضا.٢١

 االول ٦٦,٦٢٠ فتحية محمود عبداهللا صالح.٢٢

 االول ٦٦,٤٢٠ فراس محمود امين محمود.٢٣

 االول ٦٦,٣٢٨ فادية بشير شيت النكوان.٢٤

 االول ٦٥,٦١٤ معزز نوح موسى علي.٢٥

 االول ٦٥,٥٣٥ زينة افرام ملكي افرام.٢٦

 االول ٦٥,٢٣٠ محمد عبد الفتاح حمادي الشيخ.٢٧



 االول ٦٣,٣٤٦ علي غانم طه محمود.٢٨

 االول ٦٣,٠٧٨ عامر حميد سلطان جمعة.٢٩

 االول ٦٢,٨٦٦ انوار عبد محمود حسين.٣٠

 االول ٦٢,٤٢١ محمود اسماعيل محمد الخالدي.٣١

 االول ٦٢,١٤١ فراس فيصل سليمان يوسف.٣٢

 االول ٦٢,١١٣ محمد تركي سلطان ساير.٣٣

 االول ٦١,٩٩٤ عبد الرزاق خضير سوادي حسين.٣٤

 االول ٦١,٩٧٧ زينة صبحي محمد امين.٣٥

 االول ٦١,٩٦٧ محمد دريعي زرزور عبد.٣٦

 االول ٦١,٦٩٤ عباس ياسين محمد خليل.٣٧

 االول ٦١,٥٩٧ محمود محمد خلف حسين.٣٨

 االول ٦١,٤٠٩ رائد فرج جرجيس خضر.٣٩

 االول ٦١,١٥٥ ربى خزعل عبداهللا محمد.٤٠

 االول ٦١,٠٢٢ افراح صالح قاسم عبداهللا.٤١

 االول ٦٠,٩٨٥ احمد صالح الدين عبد الرزاق .٤٢

 االول ٦٠,٧٥٢ مزهر سمير ابراهيم السماك.٤٣

 االول ٦٠,٤٠٧ د فرجفائز محل محم.٤٤

 االول ٦٠,٣٩٧ سعد ضياء نايف خطاب.٤٥

 االول ٦٠,٠٦٢ احمد مصلح علي حسين .٤٦

 االول ٥٩,٩٤٤ خضر الياس قاسم كالي.٤٧

 االول ٥٩,٨١٨ بتول يونس عبدالرحيم سليم.٤٨

 االول ٥٩,٨٠٨ احسان نوري سليم نعيم حداد.٤٩

 االول ٥٩,٧٨٨ محمد عبدالخالق محمد حسين.٥٠

 االول ٥٩,٦٨٤ صالح محمد صالح محمدوليد محمد .٥١

 االول ٥٩,٥٩٩ عدي ذنون يونس احمد.٥٢

 االول ٥٩,٥٣١ زهراء بسام مزهر طه.٥٣

 االول ٥٩,٣٦٤ احمد محمد نور سليمان السامن.٥٤

 االول ٥٩,٣٤٥ محمد احمد محمد الجبوري ت عز.٥٥

 االول ٥٩,٢٦٧ حسون كريت بشار حسون.٥٦

 االول ٥٩,٠٩٥ عدي عادل يونس قاسم.٥٧

 االول ٥٨,٨٧٧ ورقاء نوري محمود سلطان.٥٨

 االول ٥٨,٥٩٨ عدي أكرم عبدا هللا عبد الرحمن.٥٩

 االول ٥٨,٥٥٠ أسماء خليل ابراهيم ناصر.٦٠



 االول ٥٨,٥٣٢ علي محمد علي احمد السيدية.٦١

 االول ٥٨,٤٢٧ سعد علي محمود رضا.٦٢

 االول ٥٨,٢٣٧ عمار عبد الرحمن فتح اهللا.٦٣

 االول ٥٨,١١٧ لمياء يونس شهاب احمد.٦٤

 االول ٥٨,٠٦٨ طيف غني سليم نعوم.٦٥

 االول ٥٧,٩٨٥ احمد عبد الرحمن قاسم محمد.٦٦

 االول ٥٧,٨٣٨ شاكر جاسم عبد عيسى.٦٧

 االول ٥٧,٧٠٣ عمر مصطفى محمود سيرت.٦٨

 االول ٥٧,١٥٧ هالة عناد محمد عزيز.٦٩

 االول ٥٦,٨٢٥ اشرف محمد سالم سعيد.٧٠

 االول ٥٦,٦٢٦ سن هالل عنازحسين ح.٧١

 االول ٥٦,٢٨٠ سالم اكرام يحيى حميد.٧٢

 االول ٥٥,٦٥٤ عيسى نجم هدشو صالح.٧٣

 االول ٥٥,٥٧٣ احمد سالم حمدي سلطان.٧٤

 
 
 
 



    



 
  

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

    : اسم دورة التخرج           ٢/١٠/٢٠٠٤ في٥٠١:    رقم وتأريخ االمر الجامعي         ٢٠٠٤-٢٠٠٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦,٩٧٣ ياسين طه حسن مصطفى    .١

 الثاني ٦٤,١٢٣ ايمان اسود صالح سلطان    .٢

 الثاني ٦٣,٠٨٨ محمود يونس احمد محل   .٣

 الثاني ٦١,٠٤٥ عالء محمد مصطفى محمد   .٤

 الثاني ٦٠,١٤٨ اشرف غانم حمودي فتحي   .٥

 الثاني ٥٩,٩٣٧ بداهللا فتوحيعالء عادل ع   .٦

 الثاني ٥٩,٠٦٦ نامق محمود حنش حسن   .٧

 الثاني ٥٨,٨٩٦ معاذ احمد محمود محمد   .٨

 الثاني ٥٨,٥٨٧ غزوان زهير سعيد موسى   .٩

 الثاني ٥٨,٢٥٩ منهل ذنون قاسم عباوي   .١٠

 الثاني ٥٨,١٦٣ محمد خليل مجيد حامد   .١١

 الثاني ٥٧,٥٠٦ عمر امجد حسن حموشي   .١٢

 الثاني ٥٧,٣١١ علوان داؤدبشير محمد    .١٣

 الثاني ٥٦,٥٩٧ مضر يونس محمد احمد   .١٤

 الثاني ٥٦,٠٩٩ اسماعيل ابراهيم حاجي طه   .١٥

 الثاني ٥٥,٩١١ مروة عبد الرحمن محمد محمود   .١٦

 الثاني ٥٥,٨٠٦ محمد محمود محمد الطه الجحيشي   .١٧

 الثاني ٥٥,٨٠٠ احمد جاسم محمد احمد الحديدي   .١٨

 الثاني ٥٥,٧١٢ سناء محمود حسو عبدو   .١٩

 الثاني ٥٥,٦٩٢ أفين عزيز محمود سليم   .٢٠

 الثاني ٥٥,٦٥٥ رمضان خلف احمد محمد   .٢١

 الثاني ٥٥,٣٧٤ ميسر سعيد محمد علي العبيدي   .٢٢

 الثاني ٥٥,٢٣٥ مطلك منديل صالح محمد   .٢٣

 الثاني ٥٤,٧٤١ سفيان صبري جرجيس يوسف   .٢٤

 الثاني ٥٤,٧٣١ احمد رمضان خلف   .٢٥

 الثاني ٥٤,٦٠١ اخالص ادريس حميد   .٢٦

 الثاني ٥٤,٣٩٥ قاسم محمد عبداهللا خضر   .٢٧



 الثاني ٥٤,٢٠٣ محمد عبد الكريم محمد مال يونس   .٢٨

 الثاني ٥٤,٠٨٠ جاسم محمد جدعان عباس   .٢٩

 الثاني ٥٣,٥٦٦ شاكر ذياب ابراهيم   .٣٠

 الثاني ٥٣,٤٩٥ احمد خليف خضر احمد   .٣١

 الثاني ٥٣,٣٤٣ ندى علي حسين عبد القادر   .٣٢

 الثاني ٥٣,٣١٥  بطرسزيد وسام سعيد   .٣٣

 الثاني ٥٣,٣٠٧ زيد عبداهللا فتحي احمد   .٣٤

 الثاني ٥٣,٢٦٧ محفوظ علي محمد عبد الرحمن   .٣٥

 الثاني ٥٣,٢٦٥ زاهر طارق احمد محمد خروفة   .٣٦

 الثاني ٥٣,٢١٠ خالد محمود خضر عبداهللا   .٣٧

 الثاني ٥٣,٠٥٧ اياد احمد خلف حسين   .٣٨

 الثاني ٥٣,٠٤٠ وعد مزهر رشيد طابور    .٣٩

 الثاني ٥٢,٧٠٠ عد نواف مطلك محمدر   .٤٠

 الثاني ٥١,٦٣٣ عمر يونس محمود عبداهللا   .٤١

 
 
 

    
 


