
  

 



  

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

    :       اسم دورة التخرج ٢/٨/٢٠٠٣ في  ٤٢١١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٩,٣٣١ سندية مروان سلطان حسن الحيالي   .١
 االول ٧٩,١٦٦ فراس احمد حسن الجبوري   .٢
 االول ٧٩,٠٧٢ الله شهابزهراء عبدا   .٣
 االول ٧٧,٢٩٠ علي محمود جاسم عكشي   .٤
 االول ٧٧,٠٦٣ بشار ابراهيم علي حسن الطائي   .٥
 االول ٧٥,٩٢٦ باسل زكريا عبداللطيف غزال   .٦
 االول ٧٣,٨٧٨ شروق عباس كريدي فضل الزهيري   .٧
 االول ٧٣,٤٨٥ علي هاشم جمال الهاشمي   .٨
 االول ٧٣,٤٥٢ عبدالرحمن صالح فتحي الظاهر   .٩
 االول ٧٣,٢١٧ ثائر احمد محمد سليمان الجرجري   .١٠
 االول ٧٣,٠٦٦ ليلى فاضل حسين علي الطائي   .١١
 االول ٧١,٦٠١ نشوان فوزي داؤد سلمان المتيوتي   .١٢
 االول ٧٠,٢٣٧ عماد محمد امين حسين جوالق   .١٣
 االول ٦٩,٨٨٦ غسان محمد عباس البدراني   .١٤
 االول ٦٩,٧٥٤ مهدي كاظم جمعة يوسف   .١٥
 االول ٦٩,٥٥٤ خليل محمد عبدالقادر عبداهللا   .١٦
 االول ٦٩,٣٢٦ ضرغام قيدار حيدر عبدالكريم   .١٧
 االول ٦٩,١٩٩ علي حسين احمد اسماعيل الشيخلي   .١٨
 االول ٦٨,٨٦٢ زينة ضياء محمود يونس الدليمي   .١٩
 االول ٦٨,٢٨٧ رافع عبدالعزيز محمد العطا اهللا   .٢٠
 االول ٦٧,٦٣٢ رياض صباح ميخائيل بطرس   .٢١
 االول ٦٦,٩٣٤ محمد عبد ذنون محيميد البجاري   .٢٢
 االول ٦٦,٨٥٩ حابس حماد شبلي حسين العبيدي   .٢٣
 االول ٦٦,٧٢٥ صبحي عادل خليل حسين الطائي    .٢٤
 االول ٦٦,٥٧٢ وريا جمو سمايل جمو الهركي   .٢٥
 االول ٦٦,٥٥١ وعد خليل الياس يوسف   .٢٦
 االول ٦٦,٢٠٠ انتصار محمد عبداهللا جاسم الزبيدي    .٢٧
 االول ٦٦,١٧٥ سمير حسين حسن السيد وهب   .٢٨
 االول ٦٥,٢١٠ ميادة سيد الخير حرحوش   .٢٩
 االول  ٦٥,٠٨٤ داليا غائب محي الدين القزاز   .٣٠



 االول ٦٤,٦٠٩ بسمان عبداللطيف سليم ابراهيم   .٣١
 االول ٦٤,٢٦٠ احمد دويرج حميد جمعة الزوبعي   .٣٢
 االول ٦٤,٢٥٩ خليل عمر محمد ابو عيشة   .٣٣
 االول ٦٤,٠٦٥ امديد ولي الجبوريمحمد حمد    .٣٤
 االول ٦٤,٠٠٣ عارف هواس موسى العبيدي    .٣٥
 االول ٦٣,٩٩٤ جيني خوشابا اوشانا الريكاني   .٣٦
 االول ٦٣,٨٠٤ فاطمة اسماعيل خليل الحسين   .٣٧
 االول ٦٣,٦١٦ محمود ضاحي نجم محمد الحمداني   .٣٨
 االول ٦٣,٣٩٩ حيدر احمد محمود المسكاني   .٣٩
 االول ٦٣,٣٧٦ ن الحسنكومحمد طارق علي حس   .٤٠
 االول ٦٣,٠٩٤ ازاد حسن خضر بكر القصاب   .٤١
 االول ٦٢,٩٩٦ وجدان محمد جاسم محمد   .٤٢
 االول ٦٢,٧٢٩ حسين سعيد قادر عبداهللا العبيدي   .٤٣
 االول ٦٢,٦٠٣ امجد خليل ابراهيم حمزة   .٤٤
 االول ٦٢,٥٦٣ عمر علي عبداهللا الحمداني   .٤٥
 االول ٦٢,٥٣١ احمد خلف خضير خلف المعماري   .٤٦
 االول ٦٢,٣٣٣ محمد حازم محمد علي الحيالي   .٤٧
 االول ٦٢,٢٢١ امنة هيثم ادريس حسين العطار   .٤٨
 االول ٦٢,٢١٩ نسرين رحيم مذكور عطية    .٤٩
 االول ٦٢,١٧٠ جاسم محمد شريف عسكر   .٥٠
 االول ٦١,٩٤٤ علي خليل ابراهيم خليل االحمد   .٥١
 االول ٦١,٩٤١ عالء طالل عبد الكريم احمد    .٥٢
 االول ٦١,٧٠٣ ان باسل عزيز محمود االعرجكن   .٥٣
 االول ٦١,٥٩٩ زياد ذنون يونس العبيدي    .٥٤
 االول ٦١,٣٩٩ محمد طه يونس عبد القادر العزاوي    .٥٥
 االول ٦١,٣٥٩ ياسر طه محمد علي الحمداني   .٥٦
 االول ٦١,٢٣٠ حسام حسن اسماعيل قاسم البابا   .٥٧
 االول ٦١,١٨١ حسين يونس فتحي علي السنجري   .٥٨
 االول ٦٠,٨٢٦ اشم سلطان خلف العزاويه   .٥٩
 االول ٦٠,٧٨٠ سعد هاشم يحيى النعيمي   .٦٠
 االول ٦٠,٧٤٤ رضوان محمد حسن مال اهللا   .٦١
 االول ٦٠,٦٦٦ نشوان فتحي اسماعيل الطائي   .٦٢
 االول ٦٠,٥١٥ سيف موفق سعد اهللا العالف   .٦٣
 االول ٦٠,٤٤٣ افراح احمد يونس القصاب   .٦٤
 االول ٦٠,٤٠٤ هدى حسيب محمد هاشم عمر   .٦٥



 االول ٦٠,٣٨٧ ولي وعد حسين جاسم العبيدي   .٦٦
 االول ٦٠,١٠٢ علي باسم ياسين خضر حنون   .٦٧
 االول ٥٩,٩٤٣ احمد نوري رشيد سلطان الدليمي   .٦٨
 االول ٥٩,٧١٤ علي موفق ذياب محمود الطائي   .٦٩
 االول ٥٩,٥٢٣ فاضل عباس سليمان العيشي   .٧٠
 االول ٥٩,٣٤١ مروان محمد علي السبعاوي   .٧١
 االول ٥٩,٢٦٣ مهند ذنون محمد مصطفى   .٧٢
 االول ٥٩,١٧٨ دنيز زينل رشيد لطيف   .٧٣
 االول ٥٩,٠٩٣ شيماء غالب احمد سامي الدبوني   .٧٤
 االول ٥٨,٥٦٣ احمد محمد مغير الشمري   .٧٥
 االول ٥٨,٤٥١ محمد خضير غثوان خضير الحديدي   .٧٦
 االول ٥٨,٣٥٤ غزوان عبد اهللا محمد رجب   .٧٧
 االول ٥٨,٣٣٩ دانيحجي حسين سعدو المشه   .٧٨
 االول ٥٨,٣٣٦ بسام خضر مجيد سيفو سمعان   .٧٩
 االول ٥٨,١٢١ حميد هجيج عبيد احمد   .٨٠
 االول ٥٧,٨٤٥ خالد عبد كعود محمد المحمد   .٨١
 االول ٥٧,٧٩٧ ثامر عبداهللا شهاب احمد العذاب   .٨٢
 االول ٥٧,٤٧١ نجوان سعد ابراهيم محمد الخطاب   .٨٣
 االول ٥٧,٤٦٥ فالح محمد صالح وهب عثمان   .٨٤
 االول ٥٧,٠٦٤ علي حميد نزال محمد الطائي   .٨٥
 االول ٥٦,٩٥٧ عاصم عبدالغفور علي صالح الحمداني   .٨٦
 االول ٥٦,٧٥٥ نزار صالح جبر رحيم الجوعاني   .٨٧
 االول ٥٦,٧٤٧ محمد جاسم داؤد احمد علي الطائي    .٨٨
 االول ٥٦,٥٧٣ سناء غانم رزوقي قرياقوز   .٨٩
 االول ٥٦,٤٦٦ يمحمد ادريس محمد محمود الحيال   .٩٠
 االول ٥٦,٤٤٥ مروان سليم عواد خلف الجبوري   .٩١
 االول ٥٥,٧٤١ اسماعيل كريم نصيف احمد الهيبي   .٩٢
 االول ٥٤,٦٢٥ محمد ادريس جاسم محمد    .٩٣
 االول ٥٤,٥٥٤ شذى جعفر صديق ال شمدين   .٩٤

 
  

   



  

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

    :ج    اسم دورة التخر     ٢/٨/٢٠٠٣  في ٤٢١١: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٠٫٩٦٧ سعد صالح حسين محمود الجوعاني   .١

 االول ٧٨٫٦٧٨ عبداهللا محمود يوسف جويفل   .٢

 االول ٧٧٫١٢٤ حال مؤيد يونس مصطفى الدباغ   .٣

 االول ٧٧٫٠١١ غادة محمد السيد محمد عبداهللا   .٤

 االول ٧٥٫١٥٤ حمد حسن عبدالمهدي العطيوي أ   .٥

 االول ٧٤٫٨٩٨ رشا هادي مجيد اسماعيل العبدلي   .٦

 االول ٧٣٫٤٧٧ ريتا يوسف قرياقوس يوسف شيتو   .٧

 االول ٧٢٫٠٧٨ بشار علي رضا عباس   .٨

 االول ٧١٫١٨٠ غمدان محمد صالح وهبان    .٩

 االول ٧٠٫٦٥٨ رامي عثمان محمد الطورة   .١٠

 االول ٧٠٫٥٣٨ مد الغزاوينبيل حسني نظمي مح   .١١

 االول ٧٠٫٣٢٧ عبد القادر حسين الالفي   .١٢

 االول ٧٠٫١٩٠ عمر سعد خليل محمود العبيدي   .١٣

 االول ٦٩٫٢٧٨٤ اسامة سمير روحي خالد الحالق   .١٤

 االول ٦٩٫٢٧٨٢ صالح عطية سلمان الصبحين   .١٥

 االول ٦٩٫١٧٢ صفوان سالم يونس محمد الطائي   .١٦

 االول ٦٩٫٠٨٩ عاوياحمد عبد مطلك صالح السب   .١٧

 االول ٦٨٫٥٦٩ عمر بشير خضر تمر الهاشمي    .١٨

 االول ٦٨٫٣٧٣ نشوان طالل سعداهللا فاضل   .١٩

 االول ٦٨٫٠٥٣ فراس ابراهيم كريم كندوري   .٢٠

 االول ٦٧٫٣٥٨ خليل محمود خليل الحبش   .٢١

 االول ٦٧٫٠٧١ حال متي شابا الشمي   .٢٢

 االول ٦٦,٧٥٥ هدى سالم عبداهللا محمود الزبيدي   .٢٣

 االول ٦٦,٧٠٩ بشار يوسف محمود طحطوح الجبوري   .٢٤

 االول ٦٦,٤٦٦ فراس انور عثمان سعيد القدو   .٢٥

 االول ٦٥,٧٧٣ مراد عبدالسالم محمد الدحنوس   .٢٦

 االول ٦٥,٦٣١ عمر سالم دحام صالح الحيالي   .٢٧

 االول ٦٥,٣٦٢ عامر ابراهيم صالح شبل القيسي   .٢٨

 االول ٦٥,٣١٨ مهند محمد يوسف سمحان   .٢٩

 االول ٦٥,١٦٢ م جمال محمود عليهيث   .٣٠



 االول ٦٤,٩٩٦ احمد محمود عبوش احمد   .٣١

 االول ٦٤,٨٩٩ محمد حميد ابراهيم ياسين   .٣٢

 االول ٦٤,٨٢٥ فتحي مجذاب عبداهللا خليف   .٣٣

 االول ٦٤,٦٨٢ زينة مروان محمد حسن   .٣٤

 االول ٦٤,٦١٣ رائد فاضل جاسم محمد ال عمير   .٣٥

 ولاال ٦٤,٣٠٢ مجدي وصفي رشيد صالحات   .٣٦

 االول ٦٣,٦٤٥ محمد علي محمود االسمر   .٣٧

 االول ٦٣,٥٦٤ نشوان محمد علي حسين السبعاوي   .٣٨

 االول ٦٣,٥٣٠ حمزة عادل مصطفى الخطيب   .٣٩

 االول ٦٣,٢٩٥ االء خالد حامد عبداهللا محمد الصفار   .٤٠

 االول ٦٣,٢٥٩ احمد امجد عبدالمحسن جاراهللا   .٤١

 االول ٦٣,٠٦٣ ندى طه داؤد شريف البكر   .٤٢

 االول ٦٢,٩٤٦ صر محمد عيدان الوهب المعمارين   .٤٣

 االول ٦٢,٨٣٤ احمد عبداهللا محمد طه العبادي   .٤٤

 االول ٦٢,٨٣١ اياد محمد علي عزيز العبيدي   .٤٥

 االول ٦٢,٧٧٦ احمد عاصم سليمان يحيى الدباغ   .٤٦

 االول ٦٢,٤٧٦ نسيم قاسم صادق الجراح   .٤٧

 االول ٦١,٩٨٨ معاذ زكريا سعد مريان   .٤٨

 االول ٦١,٨٦٢ م محمد شريف عبداهللالقمان حاز   .٤٩

 االول ٦١,٥٨٠ منهل بهنام سليم حبابة   .٥٠

 االول ٦١,٥١٠ بسام ياسين محسن ال عزام   .٥١

 االول ٦١,٤٩١ منار محمد فاروق الخالد   .٥٢

 االول ٦١,٣٠٥ الحان رضوان عبدالغني محمود البزاز   .٥٣

 االول ٦١,٢٥١ عدنان فؤاد عثمان احمد   .٥٤

 االول ٦١,٠٩٥ ياسر رجب حسين احمد   .٥٥

 االول ٦٠,٨٨٤ احمد ذياب فتحي حسن الحمدوني   .٥٦

 االول ٦٠,٨٠٨ حال يونس نجم مال عبو الحيالي   .٥٧

 االول ٦٠,٥١٧ ستيفن توما يلدا يعقوب    .٥٨

 االول ٦٠,٢٨٣ سيماء وعداهللا طاهر النعيمي   .٥٩

 االول ٥٩,٩٨٠ زهراء عدنان جاسم الحسن   .٦٠

 االول ٥٩,٦٧٣ يزن محمود امين دحبور   .٦١

 االول ٥٩,٦٥٥ راء طارق شكري عقراوياس   .٦٢

 االول ٥٩,٦٤٤ عمر انس اسماعيل امين العناز   .٦٣

 االول ٥٩,٥٦٣ محمد عبدالجبار عبدالرحمن   .٦٤

 االول ٥٩,٤٩٨ فالح صقر ساير مجبل الشمري   .٦٥



 االول ٥٩,٢٩٦ سعد طالل خليف وهب المعماري   .٦٦

 االول ٥٩,٢٧٣ فارس نواف فارس الرفاعي   .٦٧

 االول ٥٩,٢٤٠ باسغانم شريف مهدي ع   .٦٨

 االول ٥٩,٠٢٤ امين محمود امين ناصر   .٦٩

 االول ٥٨,٧٨٢ سرى ابراهيم سعيد ابراهيم   .٧٠

 االول ٥٨,٦٣٩ حسن عسكر مصري علي البياتي   .٧١

 االول ٥٨,٢٠٧ موفق قاسم عسكر خليل الشريف   .٧٢

 االول ٥٨,١٥٣ طارق خليل سالمة السعيدات   .٧٣

 االول ٥٨,١٢٦ معاذ محمد سالم احمد   .٧٤

 االول ٥٧,٢٧١  عبدالخالق ذنون الدباغسعد   .٧٥

 االول ٥٧,٠٤٣ محمد ربحي يوسف ربيع   .٧٦

 االول ٥٦,٩٥١ ماجد علي محمد عبداهللا الجبوري   .٧٧

 االول ٥٦,٨٥٤ عبداهللا عبدالقادر عزات سلمي   .٧٨

 االول ٥٦,٨٠٧ بالل الحميد علي الطراونة   .٧٩

 االول ٥٦,٧٨٠ حسان برهان محمد صالح علي طه   .٨٠

 االول ٥٦,٦٩٧ لب جابرمحمد كمال طا   .٨١

 االول ٥٦,١٨٣ احمد توفيق صالح محمد الحمداني   .٨٢

 االول ٥٥,٦٧٤ هبة طارق دحام الحيالي   .٨٣

 االول ٥٥,١٢٠ عبيدة غانم محمود محمد السنجري   .٨٤

 االول ٥٤,٩٣٧ فواز عبدالمنعم  محمود النعيمي   .٨٥

 االول ٥٤,٤٨٤ رعد حمد محمد الجبوري   .٨٦

 االول ٥٤,١٨٤ لىوسام جاسم محمد مصطفى المو   .٨٧

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   



  

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

    :   اسم دورة التخرج     ٢/٨/٢٠٠٣  في ٤٢١١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٩,١٨٦ محمد وحيد حسن حديد الحيالي   .١
 االول ٧٦,٥٥١  محمدعبد الناصر حازم محمد علي   .٢
 االول ٧٣,٦٤١ فالح صابر حيدر علي الصالحي   .٣
 االول ٧٢,٩٦٠ سعد مصطفى محمد علي يوسف الجرجري   .٤
 االول ٧٢,٨١٤ مصطفى فاضل حمادي احمد الجدوع   .٥
 االول ٧٠,٠٥٧ عمر هشام صباح فخري الفخري   .٦
 االول ٦٩,٤٩٠ فراس عبد العزيز شويخ احمد الشعباني   .٧
 االول ٦٩,٢٥٥ سن يوسفبركات خلف ح   .٨
 االول ٦٨,٨٧٣ محمد شاكر عليان عويد الشمري   .٩
 االول ٦٨,٨١٤ خالد ابراهيم حمد الجبوري   .١٠
 االول ٦٦,٠٨٥ وفاء حميد عزيز المشهداني   .١١
 االول ٦٥,٦٠١ جمعة ناصر محمد سعيد المراد   .١٢
 االول ٦٥,٣٢٧ ريم كمال عبد الرزاق خليل زيتو   .١٣
 االول ٦٥,١٢١  عليوعداهللا محمد يونس عبداهللا   .١٤
 االول ٦٤,٧٤٣ عدنان جمال حسن صالح البياتي   .١٥
 االول ٦٤,٢٦٩ احمد صالح خضر محمود المعماري   .١٦
 االول ٦٣,٨٣١ شهلة مفيد عبد اللطيف جاسم   .١٧
 االول ٦٣,٤٦٤ اسراء نبيل يونس شريف   .١٨
 االول ٦٣,١٧٧ عبير محمد صالح خضر المولى   .١٩
 ولاال ٦٢,٧٨٣ نجيب ايليا جبو باكو   .٢٠
 االول ٦١,٦٥٧ نور تغلب نوري مصطفى ال مفتي   .٢١
 االول ٦١,٠٣٣ انسام عبد المنعم يحيى قاسم الطائي   .٢٢
 االول ٥٩,٩٠٨ عمار محمد بشير توفيق   .٢٣
 االول ٥٩,٢٤٢ وليد حازم جار اهللا احمد   .٢٤
 االول ٥٩,١٩٨ سعدي شاكر محمود زيدان العلي   .٢٥
 االول ٥٨,٤٠٧ باسم علي عمر فارس السالمي   .٢٦
 االول ٥٦,٦٥٨ ميسون عيسى فيض اهللا   .٢٧

 
  
  
  
  



  
  

   
  

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

    :      اسم دورة التخرج ٢/٨/٢٠٠٣  في ٤٢١١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٣٫٣١٥ غانم محمود احمد محمود الكيكي   .١

 االول ٨٣٫٢٨١ براهيم مادو ابراهيم الهكاريعزت ا   .٢

 االول ٧٩٫٩٦٥ رغيد ابراهيم اسماعيل عبداهللا   .٣

 االول ٧٦٫٦٨١ فادية محمد خليل الخليل   .٤

 االول ٧٦٫٥٧٢ فادي سمير ابراهيم يوسف   .٥

 االول ٧٠٫٢٧٢ آمال سرحان سليمان الطائي   .٦

 االول ٦٩٫٠٩٠ لؤي شهاب احمد حنش اللهيبي   .٧

 االول ٦٧٫٨٠٤ اسم البيجوانيصالح ادريس ق   .٨

 االول ٦٧٫٢١٧ يونس عبد ابراهيم حسين    .٩

 االول ٦٦٫٩٣٧ انسام حبيب ناصر ككي   .١٠

 االول ٦٤٫٨٦٣ نصرالدين غانم جميل شكر   .١١

 االول ٦٤٫٧٩٥ ايهاب ثامر علي عبداهللا الكواز   .١٢

 االول ٦٤٫٦٦٠ خضر خليل شيخو ال بلو   .١٣

 االول ٦٤٫٠٤٦ يونس محمود احمد جاسم البدراني   .١٤

 االول ٦٢٫٩٣٨ نوال خلف حسن عطية الجبوري   .١٥

 االول ٦١٫٣٧٠ زيد خضر كريم جبو حنا الكاتب   .١٦

 االول ٦٠٫٢٩٤ مثنى عبد الجواد حامد علي   .١٧

 االول ٦٠٫٢٣٦ قصي كامل نجم عبداهللا الفراجي   .١٨

 االول ٦٠٫١٤٠ عمر نجيب احمد علي القطان   .١٩

 االول ٥٩٫٧٧٨ عمر سعد هادي الرفاعي   .٢٠

 االول ٥٩٫٥٩٨ مد سعدي محمد خضير الجبوريمح   .٢١

 االول ٥٩٫٤٦٣ فراس صالح جرجيس ابراهيم الراشدي   .٢٢

 االول ٥٨٫٤١٥ جاسم محمد خالد الشعباني   .٢٣

 
 

   



 
  

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

    :       اسم دورة التخرج ٢/٨/٢٠٠٣  في ٤٢١١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الب الثالثياسم الط  ت

  االول ٨٥٫٥٠٨ نبيل علي سعيد قاسم   .١

 االول ٨٤٫٠٨٧ داليا عاهد احمد سعيد افريج   .٢

 االول ٧٩٫٥٠٢ ليلى عبدالكريم محمد عبدالجبار   .٣

 االول ٧٨٫٧٨٦ زينة اسحق متي ال دانو   .٤

 االول ٧٨٫٠٩٣ هدى علي حسو عبدو البو حسين   .٥

 االول ٧٨٫٠٥٣  ال قوبيرغد رمزي صموئيل   .٦

 االول ٧٧٫٤٣٩ عال رعد عبدالوهاب رشيد ال سلطان   .٧

 االول ٧٦٫٥٧٠ فرح انيس سليمان طه الطويل   .٨

 االول ٧٤٫٣٦٣ ابراهيم محمد حسين موسى   .٩

 االول ٧٣٫٤٥٣ لينا يوارش زيا يلدا عوديشو   .١٠

 االول ٧٢٫٤٧٥ سرى رعد عبدالوهاب رشيد   .١١

 االول ٧١٫٦٣٣ عمر محمد فهمي حازم السراج   .١٢

 االول ٧١٫٥٤٩ انتصار يوسف الياس بطرس ال هداي   .١٣

 االول ٧٠٫٩٨٧ مروى احمد عمر العاني   .١٤

 االول ٦٩٫٨٩١ اروى محمد شفاء يوسف كشمولة   .١٥

 االول ٦٩٫١٣٣ ربيع حسن عبداهللا عايد   .١٦

 االول ٦٨٫٧٢٨ اشرف عبدالرسول جعفر الكعبي   .١٧

 لاالو ٦٧٫٥٩٩ ايمان ابراهيم حلبوص الذياب   .١٨

 االول ٦٧٫٥٦٢ محمد يحيى جاسم فارس اغا   .١٩

 االول ٦٧٫٥٠٨ عمر مازن ابراهيم حلمي ال جرجيس   .٢٠

 االول ٦٧٫٠٤٠ نجالء حاجم ذنون الزبيدي   .٢١

 االول ٦٦٫٥١٨ سيف هشام صباح فخري   .٢٢

 االول ٦٦٫٤٦٢ يزن عبدالرحمن محمد الرسام   .٢٣

 االول ٦٦٫١٤٩ انمار عبدالمنعم حميد محمد   .٢٤

 االول ٦٥٫٩٥٨ ميد احمد السيديةاسماء عبدالح   .٢٥

 االول ٦٥٫٢٣٤ عمر سلمان محمد السعيدي   .٢٦

 االول ٦٤٫٤٩٥ ابراهيم شاطر عبدالرحمن درويش   .٢٧

 االول ٦٤٫٤٢٠ مها سالم صالح الدليمي   .٢٨

 االول ٦٣٫٥٤٤ عفراء طارق سالم قبع   .٢٩



 االول ٦٣٫٢١٥ نهاد محمود عبد حمودي العزي   .٣٠

 االول ٦٢٫٨٨٦ لمى حكمت محمود محمد علي   .٣١

 االول ٦٢٫٨٤٢ هند صباح ارشد جميل الحمداني   .٣٢

 االول ٦٢٫٦٨٩ نبيل سعيد محمد الحمدي   .٣٣

 االول ٦٢٫٦٣٥ قبس رياض خليل االنصاري   .٣٤

 االول ٦٢٫٦١٤ وضاح محمد جميل العبيدي   .٣٥

 االول ٦٢٫٤٢٥ مادلين هرمزاوراها عوديشو   .٣٦

 االول ٦٢٫٢٨٥ مقداد محمد صديق عبدالكريم االتروشي   .٣٧

 االول ٦١٫٩٨٠ ايمن محمد محمود الراوي   .٣٨

 االول ٦١٫٧٢٧ فارس غانم يوسف حسن االسكندر   .٣٩

 االول ٦١٫٦٠١ نجالء بدر محمد سعيد الطائي   .٤٠

 االول ٦١٫٥٦٥ حال خلف محمود العكيدي   .٤١

 االول ٦١٫٣٢٧ زيدان محمد سليم محمد طاهر الهركي   .٤٢

 االول ٦٠٫٧٦٩ نغم ناطق حبيب عبداالحد   .٤٣

 االول ٦٠٫٧٦٢ جدعان العبيدي عمار ندا    .٤٤

 االول ٦٠٫٦٥٦ شيماء مجيد قاسم علي البياتي   .٤٥

 االول ٦٠٫٦٢٧ تحسين رجب عبداهللا عمر الدوسكي    .٤٦

 االول ٦٠٫٣٧٣ سوزان فرج الياس ايوب   .٤٧

 االول ٦٠٫٢٧٦ فرياد احمد محمد قادر الصالحي   .٤٨

 االول ٦٠٫١٥٥ هند حسن محمد سليمان النعيمي   .٤٩

 االول ٦٠٫١٥١  علي سلوعماد محمد جميل   .٥٠

 االول ٦٠٫٠٣٢ زاهد جالل اسود   .٥١

 االول ٥٩٫٩٤٨ ضرغام رضوان محمد علي الطائي   .٥٢

 االول ٥٩٫٦٠٨ صفاء ممتاز مصطفى اللهيبي   .٥٣

 االول ٥٩٫٤٦٣ سالم حمداوي ابراهيم المتيوتي   .٥٤

 االول ٥٩٫١٩٥ بشار علي حمد الجبوري   .٥٥

 ولاال ٥٨٫٨٣٨ ضحى خالد احمد عبداهللا المولى   .٥٦

 االول ٥٨٫٥٢٩ ارشد شريف حامد يونس الريكاني   .٥٧

 االول ٥٨٫٢٩٨ احمد عبداهللا عايد عزيز   .٥٨

 االول ٥٨٫٠٠٦ ميادة وليد عبداللطيف الطائي   .٥٩

 االول ٥٧٫٨٩٣ عمر مسلم محمد ازهر البكري   .٦٠

 االول ٥٧٫٦٥٨ مظفر عبدالكريم احمد حسين ال خان بك   .٦١

 االول ٥٧٫١٥٨ عبدالرزاق احمد محمد الجبوري   .٦٢

 االول ٥٦٫٩٤٥ شيماء عيسى عبداهللا الحسيني   .٦٣

 االول ٥٤٫٢٤٠ صميم حازم علي الصائغ   .٦٤



  



  

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

    :اسم دورة التخرج      ٢٣/٩/٢٠٠٣  في ٥٤٠٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٣٫٠٩٧  علي عسكر الجبوريسفانة محمد   .١
 الثاني ٦٢٫٠١٥ خالد سلمان خضر السالمي   .٢
 الثاني ٦١٫٥٤٠ احمد نمير طه ياسين الصائغ   .٣
 الثاني ٦١٫٠٤٦ علي ناطق جمال حسن دبدوب   .٤
 الثاني ٦٠٫٢٩١ وسن عبد احمد خليفان   .٥
 الثاني ٥٩٫٨٦٥ جاالك عمر ياسين عمر   .٦
 ثانيال ٥٩٫٤٠٠ رغد انطوان حنا ملكي   .٧
 الثاني ٥٩٫٢٤٧ زينب سالم محمد الحقاف    .٨
 الثاني ٥٨٫٨٩٥ هبة عبد الرزاق احمد محمود   .٩
 الثاني ٥٨٫٦٢١ زهير عزيز شمعون يوحنا   .١٠
 الثاني ٥٨٫٦٠٤ ستار لملوم منيخر الخزعلي   .١١
 الثاني ٥٨٫٥٩٩ عبد القادر محمد دحام الشرابي   .١٢
 الثاني ٥٨٫٢٨٣ جالل عبد اهللا علي العيسى   .١٣
 الثاني ٥٨٫١٧٤ س يونس يحيى محمد الحمدانياني   .١٤
 الثاني ٥٧٫٨٢٨ صهيب صبحي نوري احمد الشيخ   .١٥
 الثاني ٥٧٫٧٠١ محمد عطا اهللا حمودي جمعة    .١٦
 الثاني ٥٧٫٤٩٠ محمد علي نجم عبداهللا الجبوري   .١٧
 الثاني ٥٧٫٤٢٠ اسماء طه نجم عبد اهللا العبادي   .١٨
 الثاني ٥٧٫٤١٦ سليمان حسين صفوك العكابي   .١٩
 الثاني ٥٧٫٣١٤ زياد محمد عيد عبد القادر القصاب   .٢٠
 الثاني ٥٧٫١٥٤ ريم خزعل مال اهللا البدراني   .٢١
 الثاني ٥٦٫٩٩٢ احمد كمال صديق محمد العلي   .٢٢
 الثاني ٥٦٫٩٠٨ علي قحطان يحيى الوتار   .٢٣
 الثاني ٥٦٫٧٢٣ نوفل حسن هادي محمد الجبوري    .٢٤
 الثاني ٥٦٫٦١٢ اركان خلف حمد علي الجميلي   .٢٥
 الثاني ٥٦٫٦٠٢ زيان محمد احمد عثمان الزيباري   .٢٦
 الثاني ٥٦٫٥١٢ محمد سالم يونس المولى   .٢٧
 الثاني ٥٦٫٣٨٧ بيان حبيب سعيد البرواري   .٢٨
 الثاني ٥٦٫٢١٣ سركيس كريكور وانيس كريكور   .٢٩
 الثاني ٥٦٫٠٩٩ رائد صالح عبد اهللا صالح   .٣٠



 الثاني ٥٥٫٩١٦ احمد عطية علي اسماعيل   .٣١
 الثاني ٥٥٫٦١٧ يحيى يونسظفر محمد    .٣٢
 الثاني ٥٥٫٥٥٢ سهيل عبد اهللا احمد الجبوري   .٣٣
 الثاني ٥٥٫٣٥٠ نجم عبد اهللا يوسف الجبوري   .٣٤
 الثاني ٥٥٫٠٦١ طارق حسن عبد الرزاق الطائي   .٣٥
 الثاني ٥٥٫٠٣١ يحيى قحطان محمود   .٣٦
 الثاني ٥٤٫٦١٧ رجب عباس رجب البيجواني   .٣٧
 الثاني ٥٤٫٠٣١ مها محمود محمد حمادي الجبوري   .٣٨
 الثاني ٥٣٫٦١٢ محمد محمود محمد خليل الزبيدي   .٣٩
 الثاني ٥٢٫٦٥٩ معن توفيق خليل توفيق الطائي   .٤٠
 الثاني ٥٢٫٠٢١ يحيى علي حسين قاسم عرجاش   .٤١

 
   



 
  

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

    :     اسم دورة التخرج ٢٣/٩/٢٠٠٣  في ٥٤٠٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩٫٣٤٤ زياد قائد عبداهللا نعمات المفلحي   .١
 الثاني ٦٦٫٨٤٢ بسام عبد احمد سلطان   .٢
 الثاني ٦٤٫٨٠١ أيسر نديم ذنون السنجري   .٣
 الثاني ٦٣٫٠٨٩ رباب فرحان بديوي علي بكر   .٤
 الثاني ٦٠٫٨٩٥ ربى فاضل احمد ابراهيم الطائي   .٥
 الثاني ٦٠٫٧٧٤ مصطفى محمد أمين مصطفى بغور   .٦
 الثاني ٥٩٫٨٥٢ احمد فهمي داؤد سليمان   .٧
 الثاني ٥٩٫٤١٨ سفيان عبدالغني صالح احمد السبعاوي   .٨
 الثاني ٥٩٫٣٥٠ رنا فاضل عجيل منهل   .٩
 الثاني ٥٩٫٢٣٩ معاذ يونس خضر المحمد   .١٠
 الثاني ٥٩٫١٧٦ سامر عبد القادر عباس صالح   .١١
 الثاني ٥٩٫٠٣٦ لغالي عبدالرزاقبلسم عبدا   .١٢
 الثاني ٥٨٫٨٠٨ داليا رفاعي عبد احمد   .١٣
 الثاني ٥٨٫٦٥٨ كفاح محمد نجم    .١٤
 الثاني ٥٨٫٦٣٥ مشهور عبدالصمد منسي العمرين   .١٥
 الثاني ٥٧٫٨٣٣ رضوان انيس حسن سليمان   .١٦
 الثاني ٥٧٫٨١٣ عبدالغني محمود حامد   .١٧
 الثاني ٥٧٫٦٢٢ مجدل امين دينو عبدي   .١٨
 الثاني ٥٧٫٥٧٩ يد محمد ابليش الجبوريمؤ   .١٩
 الثاني ٥٧٫٣٥٧ سامي موسى ابراهيم سنجق   .٢٠
 الثاني ٥٧٫٢٢٤ فراس ابراهيم صالح حسن   .٢١
 الثاني ٥٧٫١١٩ احمد سعد عبد احمد الجبوري   .٢٢
 الثاني ٥٧,١١٢ عماد نايف تركي الجبوري    .٢٣
 الثاني ٥٦,٩٦٢ لمى يونس خلف الخفاجي   .٢٤
 الثاني ٥٦,٧٥٧ الشرابيابراهيم صالح محمد خلف    .٢٥
 الثاني ٥٦,٧٤٨ جنكيز فاروق كريم شريف   .٢٦
 الثاني ٥٦,٥٤٢ رشا خليل علي قداوي العبيدي   .٢٧
 الثاني ٥٦,٣٧٥ محمد احمد فرج صالح   .٢٨
 الثاني ٥٦,٣٦٥ حال نبيل عزيز قاسم   .٢٩



 الثاني ٥٦,٣٤٧ هشام علي حسين محمد   .٣٠
 الثاني ٥٦,٠٩٣ رباب عبدالرزاق حيدر عرفات   .٣١
 الثاني ٥٥,٨٣٩ لمنعم احمد محمودعبدا   .٣٢
 الثاني ٥٥,٧٨١ نشوان محمد قضيب عاصي   .٣٣
 الثاني ٥٥,٦٣٣ حكمت يونس يوسف المحمد   .٣٤
 الثاني ٥٥,٦١٩ منهل موفق يونس احمد   .٣٥
 الثاني ٥٥,٤٩٣ محمد سالم محمد عسود   .٣٦
 الثاني ٥٥,٣٨١ محمد فاروق معين صباح   .٣٧
 نيالثا ٥٥,٢٤٠ مثنى محمد خضر عبيد المتيوتي   .٣٨
 الثاني ٥٥,١٩٠ اثير احمد علي مصطفى الشعباني   .٣٩
 الثاني ٥٥,١٦٩ ضياء الدين جياد محمد الجبوري   .٤٠
 الثاني ٥٥,٠٦٤ محمد واثق احمد حسن العثمان   .٤١
 الثاني ٥٤,٨٤٩ وضاح طالل نايف عبداهللا   .٤٢
 الثاني ٥٤,٧٩٣ هاني جالل علي الجبوري   .٤٣
 الثاني ٥٤,٦٢٦ ضرار جمعة خضر جمعة المهداوي   .٤٤
 الثاني ٥٤,٤٢٨ اسماعيل قاسم سعيد عبداهللا   .٤٥
 الثاني ٥٤,٣٧٢ ابراهيم يونس ابراهيم محمد   .٤٦
 الثاني ٥٤,٢٧٩ عمار عيسى عبوش جبو   .٤٧
 الثاني ٥٤,١٤٧ اشرف باسل سليمان محمد   .٤٨
 الثاني ٥٤,١٣٢ منعم احمد عبداهللا عبيد   .٤٩
 الثاني ٥٤,١١٨ هند هاني محمد سعيد الفتاح   .٥٠
 الثاني ٥٣,٧٩٤ علكانفراس عزو يوحنا    .٥١
 الثاني ٥٣,٧١٩ عبدالوهاب غازي حمدان بكر   .٥٢
 الثاني ٥٣,٥٢١ رعد حسان ابراهيم غثيث   .٥٣
 الثاني ٥٣,٥١٩ زيد عبدالوهاب ابراهيم ايوب   .٥٤
 الثاني ٥٣,٥٠٧ ايهاب محمد ابراهيم شيت   .٥٥

 



 
  
  

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

    :ج   اسم دورة التخر   ٢٣/٩/٢٠٠٣ في  ٥٤٠٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦١٫٣٧٥ علي احمد لطيف حمود الشيخ عيسى   .١

 الثاني ٦١٫٠٤٦ ماهر ياسين احمد ياسين أغا   .٢

 الثاني ٥٩٫٢٩٦ حسين احمد محمود سلطان   .٣

 الثاني ٥٩٫٢١٨ زيدان علي محمد صالح النعيمي    .٤

 الثاني ٥٩٫٢٠٥ رقية فاضل علي محمد   .٥

 الثاني ٥٨٫٥٠٨ محمد نزار سعدون خضر ال قبع   .٦

 الثاني ٥٧٫٢٥٩ وسن سالم خضر عبدل   .٧

 الثاني ٥٦٫٧٤٥ يوسف محمد زغير نهار الطائي   .٨

 الثاني ٥٦٫٥٣٣ علمدار شكور كريم عباس البياتي   .٩

 الثاني ٥٦٫٤٧٤ محمود حسين علي لجي   .١٠

 الثاني ٥٦٫٢٣١ جيسرمد ماجد علي الجادر   .١١

 الثاني ٥٥٫٩٤٥ محمد سليمان حسن الجبوري   .١٢

 الثاني ٥٥٫٩٢٢ بشتيوان اكبر عمر عبدالرحمن   .١٣

 الثاني ٥٥٫٦٢٧ حكيم غازي جالل جبر العبيدي   .١٤

 الثاني ٥٤٫٤٥١ يونس عبدالرحمن مصطفى حمادي   .١٥

 الثاني ٥٤٫٤٢٩ عدنان شيخو محمد موسى الجرجي   .١٦

 الثاني ٥٢٫٧٣٠ احمد خلف هلو العبيدي   .١٧

 
  
  
 



   
  

       االدارة الصناعية:           القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  وريوسبكال:           الشهادة      صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :     اسم دورة التخرج ٢٣/٩/٢٠٠٣  في ٥٤٠٠:   رقم وتأريخ االمر الجامعي  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩,٢٣٦ رعد مؤيد جاسم محمد النعيمي   .١
 الثاني ٦٣,٦٥٧ سجى وعد محمد الندي   .٢
 الثاني ٥٩,١٤١ اسماء عادل ياسين الحياوي   .٣
 الثاني ٥٨,٨٦٨ عمر محمد رياض عبد الوهاب الكركجي   .٤
 الثاني ٥٨,٤٧٤ مسلم حيدر احمد صالح شاقولي   .٥
 الثاني ٥٨,١٤٧ عمار ارزوقي حمادي محمود الزنكنة   .٦
 الثاني ٥٧,٧٠٤ عماد يونس احمد سليم الزهيري   .٧
 الثاني ٥٦,٥٤١ نورهان محمد علي البياتي   .٨
 الثاني ٥٤,٨٩٦ تحسين محمد جميل خضر البدراني   .٩

 
 



  
  

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

    :     اسم دورة التخرج ٢٣/٩/٢٠٠٣  في ٥٤٠٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٢/٢٠٠٣ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  نيالثا ٦٦٫٥٨٨ زينة غانم صابر البدراني   .١
 الثاني ٦٦٫٣٨١ آمنة أسعد علي أحمد   .٢
 الثاني ٦٥٫٧٣٢ احسان قنبر حمزة حسين   .٣
 الثاني ٦٤٫٥٨٧ أسماء مصطفى حمادي أحمد   .٤
 الثاني ٦٤٫٣٣٣ أحمد حمداهللا فتحي الزهيري   .٥
 الثاني ٦٤٫٢٦٣ حسين محمد يونس المعاضيدي   .٦
 الثاني ٦٢٫٠٩٧ احسان ابراهيم محمد حامد النعيمي   .٧
 الثاني ٦١٫٧٠٦ ينا ابراهيم عباهناء مارز   .٨
 الثاني ٦١٫٤٣٨ نضال صالح شهاب حميد الصميدعي   .٩
 الثاني ٦١٫٣٩٩ هدى راكان محمد طه الطيار   .١٠
 الثاني ٦٠٫٨٥٧ عمر حكمت عزيز مرعي اللعيبي   .١١
 الثاني ٦٠٫٤٦١ محمود محمد هاشم الطالب   .١٢
 الثاني ٦٠٫٠١٩ وسيم احمد شريف الراوي   .١٣
 الثاني ٥٩٫٩٩٨ لزموفريد سليمان يونس ا   .١٤
 الثاني ٥٩٫٤٥٨ كرم منير كفو داؤد كفو   .١٥
 الثاني ٥٨٫٩٨٣ عماد عبدالغني مصطفى عبدالكريم   .١٦
 الثاني ٥٨٫٧٠١ ايمان عماد طه حامد   .١٧
 الثاني ٥٨٫٣٩٦ عمر عطااهللا حسين عاصي   .١٨
 الثاني ٥٧٫٨٩٥ كرم فيصل بشير سعيد   .١٩
 الثاني ٥٦٫٤٩٩ ساجدة رسول محمد ثامر   .٢٠
 الثاني ٥٤٫٩٤٩ مانوئيل دنخا البازينشوة ع   .٢١

 
 
 
 


