
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا 

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة :- دكتوراه

رقم وتاریخ االمر الجامعيالمعدلاالختصاصالقسماالسمت
1877/11/3 في 78,301996/4/2اإلحصاءاإلحصاءحسن محمد الیاس مجید1

3\11\6824 في 26\10\88,81996اإلحصاءاإلحصاءبسام یونس ابراھیم احمد2

16618/11/3 في 75.6832006/10/8المحاسبةالمحاسبةزیاد ھاشم یحیى قاسم3
2057/11/3 في 79.82007/2/7المحاسبةالمحاسبةفیحاء عبدالخالق یحیى فتاح4
2058/11/3 في 77.8162007/2/7المحاسبةالمحاسبةسعاد سعید غزال عبداهللا5
1417/11/3 في 71,8431991/5/18االقتصاداالقتصاداحمد سلیمان یاسین سلیمان6
8879/11/3 في 91.3661994/10/26االقتصاداالقتصادطالل محمود عزیز كداوي7
5120/11/3 في 84.5831995/7/23االقتصاداالقتصادفواز جار اهللا نایف حمد8
3\11\5405 في 2\8\79,9221995االقتصاداالقتصادعبد العزیز عبد اللطیف عبد العزیز حسین9

3\11\5433 في 5\8\80,9831995االقتصاداالقتصادسعد محمود خلیل ابراھیم10
6640/11/3 في 78.9331995/9/24االقتصاداالقتصادشاؤول ایشونونا یوسف11
3\11\6311 في 7\10\72,851996االقتصاداالقتصادعبد الحمید سلیمان ظاھر عبد القادر12
3\11\7485 في 18\11\76,9331996االقتصاداالقتصادانمار امین حاجي احمد13
3\11\303 في 15\1\86,0661997االقتصاداالقتصادمفید ذنون یونس المال ذنون14
3\11\1735 في 20\3\80,31997االقتصاداالقتصادمصعب عبد السالم طھ عبد اهللا15
3\11\2326 في 16\4\76,9661997االقتصاداالقتصادطھ یونس حمادي قصیر16
3\11\7448 في 24\9\79,8661997االقتصاداالقتصادھاشم محمد عبد اهللا صالح17
809/11/3 في 76,8661998/2/1االقتصاداالقتصادفرید اسماعیل امین عبد الرحمن18
3\11\9388 في 3\12\87,1831998االقتصاداالقتصادنوفل قاسم علي حسین19
3\11\3588 في 11\5\80,22000االقتصاداالقتصاداحمد طحیطر سلمان المشافیة20
3\11\5410 في 17\6\84,2332001االقتصاداالقتصادانعام یحیى محمد حامد21

صفحة 1 من 5
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا 

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة :- دكتوراه

7721/11/3 في 80.2332001/8/15االقتصاداالقتصادابراھیم مراد مصطفى طھ22
3\11\13191 في 10\12\73.4332001االقتصاداالقتصادمازن حسن محمد محمود23
3\11\2543 في 17\3\84.452003االقتصاداالقتصادایاد بشیر عبد القادر صالح24
3\11\2679 في 19\3\74.98332003االقتصاداالقتصاداسماعیل ابراھیم رشید مراد25
3\11\2681 في 19\3\85.36672003االقتصاداالقتصادقیس ناظم غزال رشید26
5708/11/3 في 81.36672004/8/5االقتصاداالقتصاداحمد ابراھیم عبد منصور27
396/11/3 في 87.1832005/1/13االقتصاداالقتصاداحمد فتحي عبد المجید قاسم28
3951/11/3 في 81.452005/5/2االقتصاداالقتصاداوس فخر الدین ایوب محمد امین29
9676/11/3 في 77.4162005/9/13االقتصاداالقتصاداكرم مسلم دخل اهللا الشواوره30
10751/11/3 في 79.3332005/10/9االقتصاداالقتصادبشار احمد عبد الرزاق محمد31
4497/11/3 في 81.5162006/3/9االقتصاداالقتصادعبد اهللا عبد الواحد مصلح الخوالني32
3\11\13949 في 27\8\77.152006االقتصاداالقتصادایمان مصطفى رشاد مصطفى33
13950/11/3 في 802006/8/27االقتصاداالقتصادسعدون حسین فرحان علي34
14910/11/3 في 82.8832006/9/11االقتصاداالقتصادمثنى عبد الرزاق حسن علي35
17271/11/3 في 81.652006/10/17االقتصاداالقتصادخالد حمادي حمدون خطاب36
20947/11/3 في 78.752006/12/25االقتصاداالقتصادعمار محمد سلو احمد37
991/11/3 في 82.852007/1/22االقتصاداالقتصادسراء سالم داؤود سلیمان38
7894/11/3 في 73.9672007/5/8االقتصاداالقتصادفاطمة ابراھیم خلف ابراھیم39
12914/11/3 في 78.952007/7/31االقتصاداالقتصادداؤود سلیمان سلطان علي40
14268/11/3 في 76.952007/8/29االقتصاداالقتصادعبد اهللا محمد قادر جبرائیل 41
20222/11/3 في 83.9332007/12/26االقتصاداالقتصادنزار صدیق الیاس محمد42
11916/11/3 في 752008/8/10االقتصاداالقتصادبختیار صابر محمد حسین43
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3\11\7386 في 22\10\83,251995إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد عبد حسین حسن فرج44
7387/11/3 في 73,41995/10/22إدارة األعمالإدارة األعمالاكرم احمد رضا علي45
3\11\7064 في 3\11\83,71996إدارة األعمالإدارة األعمالسرمد كوكب علي حسن46
3\11\3301 في 24\5\85,51997إدارة األعمالإدارة األعمالحكمت رشید سلطان محمد47
3\11\4396 في 13\7\83,31998إدارة األعمالإدارة األعمالاحمد سلیمان محمد كنو48
3\11\5502 في 30\8\1998إدارة األعمالإدارة األعمالماجد محمد صالح سلیمان49
3\11\5910 في 13\9\76,6331998إدارة األعمالإدارة األعمالعبد الستار محمد علي الیاس50
3\11\7161 في 25\10\78,9661998إدارة األعمالإدارة األعمالشعیب ابراھیم مصطفى عباس 51
3\11\1497 في 3\3\78,4831999إدارة األعمالإدارة األعمالسلطان احمد خلیف سلطان52
3\11\6341 في 8\9\75,81999إدارة األعمالإدارة األعمالفیصل عبد الرحمن محمد البوریني53
3\11\10238 في 14\12\76,8161999إدارة األعمالإدارة األعمالاسعد حماد موسى ابو رمان54
3\11\10203 في 13\12\77,2831999إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد سلیم محمد خلیف55
3\11\325 في 16\1\79,5162000إدارة األعمالإدارة األعمالمیسر ابراھیم احمد عبد الرحیم56
3\11\1413 في 21\2\82,4832000إدارة األعمالإدارة األعمالنجلة یونس محمد احمد57
3\11\321 في 16\1\77,5662000إدارة األعمالإدارة األعمالالیاس خضیر فنوش فتحي58
3\11\1279 في 17\2\72,52000إدارة األعمالإدارة األعمالاالء حسیب عبد الھادي یحیى59
3\11\2999 في 24\4\91,22000إدارة األعمالإدارة األعمالطارق شریف یونس محمد60
3\11\3632 في 14\5\72,832000إدارة األعمالإدارة األعمالصالح عبد الرحمن مصطفى محمد61
3\11\5384 في 3\7\79,8332000إدارة األعمالإدارة األعمالناھدة اسماعیل عبد اهللا محمد62
3\11\7705 في 14\8\81,052001إدارة األعمالإدارة األعمالتیسیر محمد شحادة العفیشات63
3\11\7869 في 18\8\79,3162001إدارة األعمالإدارة األعمالحسین ذنون علي حسین64
3\11\10812 في 17\10\81,9662001إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد مصطفى عبد القادر سلیمان65
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3\11\10812 في 17\10\81,9832001إدارة األعمالإدارة األعمالمعن وعد اهللا جار اهللا مال اهللا66
3\11\13653 في 23\11\80.63332002إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد عبدالوھاب محمد صالح67
3\11\14761 في 18\12\82.73332002إدارة األعمالإدارة األعمالجالل سعدالملوك عبدالرحمن شریف68
3\11\2960 في 14\5\70.16672003إدارة األعمالإدارة األعمالرافعة إبراھیم عبداهللا حمیدي69
3\11\5396 في 23\9\84.152003إدارة األعمالإدارة األعمالمرعي حسن حمد بني خالد70
1152/11/3 في 78.81672004/2/28إدارة األعمالإدارة األعمالعدنان سالم قاسم غازي71
2853/11/3 في 81.43332004/5/3إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد الصغیر قاسم الشعیبي72
3\11\5171 في 22\7\77.41672004إدارة األعمالإدارة األعمالمریم مصطفى سلمان خمیس73
10816/11/3 في 79.6492004/12/20إدارة األعمالإدارة األعمالعواطف یونس اسماعیل امین74
10302/11/3 في 77.852005/9/28إدارة األعمالإدارة األعمالفراس سلیمان حسن عبداهللا75
16122/11/3 في 71.152005/12/19إدارة األعمالإدارة األعمالبسام عبدالرحمن یوسف عبدالرحمن76
1040/11/3 في 78.92006/1/19إدارة األعمالإدارة األعمالنوال یونس محمد احمد77
2711/11/3 في 78.552006/2/13إدارة األعمالإدارة األعمالسامي ذیاب محل عوید78
4383/11/3 في 78.8832006/3/8إدارة األعمالإدارة األعماللیلى جاراهللا خلیل محمد79
4954/11/3 في 80.52006/3/16إدارة األعمالإدارة األعمالرعد عدنان رؤوف علي80
5473/11/3 في 78.7332006/3/26إدارة األعمالإدارة األعمالخلود ھادي عبود مختار81
9193/11/3 في 77.1682006/5/30إدارة األعمالإدارة األعمالنیبال یونس محمد احمد82
9194/11/3 في 77.9832006/5/30إدارة األعمالإدارة األعمالبشار ذنون محمد عبداهللا83
12461/11/3 في 81.2832006/7/31إدارة األعمالإدارة األعمالحسن صبحي حسن عبدالرحمن84
17711/11/3 في 78.952006/10/31إدارة األعمالإدارة األعمالحسان عثمان محمد توفیق85
2584/11/3 في 77.72007/2/18إدارة األعمالإدارة األعمالعلي عبدالستار عبدالجبار عباس86
6650/11/3 في 81.8162007/4/16إدارة األعمالإدارة األعمالسعد فاضل عباس محمود87
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17562/11/3 في 72.92007/11/1إدارة األعمالإدارة األعمالندى عبدالباسط  عبدالرزاق محمد88
20217/11/3 في 81.92007/12/26إدارة األعمالإدارة األعمالعادل ذاكر نعمة اهللا محمد89
1827/11/3 في 77.6162008/2/7إدارة األعمالإدارة األعمالخیري علي اوسو علي90
2970/11/3 في 80.62008/2/28إدارة األعمالإدارة األعمالانیس احمد عبداهللا خضر91
2971/11/3 في 772008/2/28إدارة األعمالإدارة األعمالمصطفى محمد صدیق مصطفى92
8032/11/3 في 83.9662008/5/28إدارة األعمالإدارة األعمالثائر احمد سعدون فتحي93
11680/11/3 في 78.6332008/8/5إدارة األعمالإدارة األعمالعامر عبداللطیف كاظم محمد94
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