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 االول ٥۹.۱۱٦ مروان علي محمود موسى الجبوري  .450

 االول ٥۹.۰۹۸ خالد حازم محمود  .451
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 االول ٥٥.۳۲۱ ربيع كوركيس قريو صليبا / مسائي  .506
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 االول ٦۹.۷۸٤ رنا ناطق جاسم محمد الصائغ / مسائي  570

 االول ٦۹.۳۰۷ ليث عبد الهادي ناصر عبداهللا العكيلي  571

 االول ٦۸.۹۲۸ احسان احمد حسين محمد  572

 االول ٦۸.۸۷٤ ريم فائز بشير محمد حمودات  573

 االول ٦۸.۱۰۸ عالء سعد اهللا ابراهيم محمد العبيدي  574

 االول ٦۷.۹۳۸ قائد مهدي صالح عبد اهللا الجبوري  575

 االول ٦۷.۷۱٤ فالح حسن احمد الجبوري  576

 االول ٦۷.٦۱۸ محمد درويش خلف سبيل / مسائي  577

 االول ٦۷.٥۷۳ محمد حسين علي سلطان الهاللي  578

 االول ٦۷.٥۳۳ اكرام عبد الوهاب يونس محمد طاهر  579

 االول ٦۷.٥۲۲ رؤى عبدالوهاب عبداهللا  580

 االول ٦۷.٤٦٥ وليد علي خلف ضاحي العبد جدو  581

 االول ٦۷.٣٩٢ الهام قاسم يحيى عبد اهللا العبادي  582

 االول ٦۷.۳۲۱ عبد العزيز سعد عبد العزيز ذنون العبيدي  583

 االول ٦۷.۱۹۲ محمد حسن خضير عباس الراضي  584

 االول ٦۷.۰۰۹ اشرف عبد العزيز سعد اهللا الذنون  585

 االول ٦٦.۹۸٦ يونس موفق اسماعيل حقي الحالق  586

 االول ٦٦.۹٥٤ حازم ذنون ذياب قدوري الطائي  587

 االول ٦٦.۷٤٦ فرمسيك صباح خليل قادر الشواني  588

 االول ٦٦.٦۰۳ ريبر عثمان حسن حجي السيد  589



 االول ٦٦.٥۹۲ رشا محمد شفاء احمد محمد  590

 االول ٦٦.٤۹۸ فوزي محي الدين مجيد مصطفى الكوران  591

 االول ٦٦.٤٥۷ رشا فاضل محمد حسن الجبوري  592

 االول ٦٦.۲۱٥ نزار اسماعيل سليم اسماعيل الدوسكي  593

 االول ٦٦.۰۹۳ عهد عبد الرحيم احمد حبش الحمداني  594

 االول ٦٦.۰٦۷ صالح عواد محمد علوان الجبوري  595

 االول ٦٥.۹۳۳ محمد غانم صالح يونس الطائي  596

 االول ٦٥.۸٤۰ حنين خلدون خالد احمد  597

 االول ٦٥.٦۹٤ خالد علي محمد جاسم الراشدي  598

 االول ٦٥.٦۷٦ محسن احمد عبد اهللا عبد الجبوري  599

 االول ٦٥.٥٤۳ هبة فاضل حسن علي الشرابي  600

 االول ٦٥.٤٥٥ سيف الدين سالم احمد عبد الطائي  601

 االول ٦٥.٤٤۰ طلحت علي يونس اسماعيل / مسائي  602

 االول ٦٥.٤۱٥ صفاء علي خليل ابراهيم  603

 االول ٦٥.۳٥۷ افنان اكرم شريف حمودي / مسائي  604

 االول ٦٥.۳۳۲ صفاء مؤيد حامد عبد اهللا  605

 االول ٦٤.۹۱۹ مروة مشعان محمد فتحي الزيدان  606

 االول ٦٤.۸۷۹ اسماء مسعود احمد داؤد اللهيبي  607

 االول ٦٤.۷۱۱ رائد مازن جهاد الحيالي  608

 االول ٦٤.٦۰٥ احمد وحيد كمال محسن الموسوي  609

 االول ٦٤.٥۸۱ رامن زيا الزار قاشا  610

 االول ٦٤.٤٥۳ سهى نشوان جميل سليمان الدليمي  611

 االول ٦٤.٤۳۱ عالء مصطفى ذياب عيسى الجبوري  612

 االول ٦٤.۳۳۳ ليزان حمة رشيد شريف  كريم الباباني  613

 االول ٦٤.۱٦۷ انس عبد النافع توفيق عبد السالم الصمدي  614

 االول ٦۳.۹۱۲ نصرت صالح احمد سليمان  615

 االول ٦۳.۷۳٥ احمد خليف حمد ابراهيم الجبوري  616

 االول ٦۳.٦۷۹ علي مثنى علي خليل الحمداني  617

 االول ٦۳.٦۲٥ سوسن اكرم زكريا منصور آسي  618

 االول ٦۳.٥٦۹ عبد اهللا هشام عبد اهللا مصطفى / مسائي  619

 االول ٦۳.٥٥۱ جاسم سليمان محمد جدوع الجحيشي  620

 االول ٦۳.٥۱۸ احمد يونس يوسف حامد الحيالي / مسائي  621

 االول ٦۳.٥۰۲ بسمان يوسف ميخا يعقوب زهرة  622

 االول ٦۳.٤۹٥ لبيب جار اهللا خليل محمد الطائي  623



 االول ٦۳.٤۹۳ مها عناد سعد اهللا المولى  624

 االول ٦۳.٤٦۳ رؤى فرحان مال اهللا محمود العكيدي  625

 االول ٦۳.٤۰۷ عدي خضير خلف عبد اهللا الجبوري  626

 االول ٦۳.۳۷۹ ابراهيم ادريس صالح محمد الجبوري  627

 االول ٦۳.۲۱۳ قصي شوقي عبد الغفور اسعد الغريري  628

 االول ٦۳.۱۱۷ سفيان عباس جاسم كاطع الطائي  629

 االول ٦۳.۰٤٥ فاتن عزيز عبد نايف الراوي  630

 االول ٦۳.۰۲۲ مصطفى عماد الدين محمد نوري الراوي  631

 االول ٦۲.۹۸۰ محمد عباس محمود حسن العزي  632

 االول ٦۲.۷٦٦ فهين سليم صالح احمد االتروشي  633

 االول ٦۲.٥۲٤ رياض محمد حميد داؤد الدليمي  634

 االول ٦۲.٥۲۲ محمد علي محمد علي البياتي  635

 االول ٦۲.٤۷٦ جوني صبيح حبيب دعبول  636

 االول ٦۲.۳۹٦ حسام امجد سعيد جاسم الزبيدي  637

 االول ٦۲.۳٦٤ رشا حكمت بطرس منصور  638

 االول ٦۲.۳۱۲ افراح عبد االله يونس عبد اهللا الصفا  639

 االول ٦۲.۱٤٦ وداد سليمان خليفة فرج الجبوري  640

 االول ٦۲.۰٦۷ فراس حسن شامي مصلح الحمداني  641

 االول ٦۱.۹۷۱ احمد حسين علي عبد اهللا االتروشي  642

 االول ٦۱.۹٤۲ نصير رشيد ابراهيم احمد الجبوري  643

 االول ٦۱.۹۳۸ فهد هاشم احمد عبوش الحمداني  644

 االول ٦۱.۷۸۷ ادهام سبع محمد سلطان الجبوري  645

 االول ٦۱.۷٥۲ محمد محمود علي محمد الناصر  646

 االول ٦۱.۷٤۹ ذياب موسى بشير الشمري  647

 االول ٦۱.۷۱۱ عبد اهللا طارق سليمان داؤد الطائي  648

 االول ٦۱.٥۱۲ ريا صالح حمدي محمود العبيدي  649

 االول ٦۱.٥۰٤ احمد عطية حسين علي السبعاوي  650

 االول ٦۱.٤۷۷ شيماء محمد رشيد نعمان النعمان  651

 االول ٦۱.٤٤٦ هناء شفيق شمس الدين عباس النقشبندي  652

 االول ٦۱.٤۱۷ علي عبدالعزيز علي عبدالرحمن   653

 االول ٦۱.٤۱٥ ابراهيم علي صالح موسى  654

 االول ٦۱.٤۱٤ غسق طالل كريم محاسن العبيدي  655

 االول ٦۱.۳٤۹ خالد احمد علي احمد الجبوري  656

 االول ٦۱.۲۹۲ حنان يونس علي المشهداني  657



 االول ٦۱.۲۷۲ اريج موفق رشيد محمد النعيمي  658

 االول ٦۱.۲٦۲ فرح نائل فرج عوديش / مسائي  659

 االول ٦۱.۲۰۰ مروى اياد غانم عبد مال حسين  660

 االول ٦۱.۰۹٦ خليل طه خليل يوسف العنزي  661

 االول ٦۱.۰٦۸ بسام جاسم محمد مصطفى المولى  662

 االول ٦۰.۹۷۲ مها عبداهللا مال اهللا محمد حسن الطائي  663

 االول ٦۰.۷۸۳ رضوان احمد صالح حمو النعمان  664

 االول ٦۰.۷۳٥ رند حازم صالح خليل النعيمي  665

 االول ٦۰.٦۸۷ صالح  حجوب ياسين علي العبيدي  666

 االول ٦۰.٥٥۳ محمد جزاع محمد خلف اللويزي  667

 االول ٦۰.٥٤۱ فواز عبدالكريم عبدالعزيز الهسنياني  668

 االول ٦۰.۳۳۹ تمارة صالح محمد الصافي  669

 االول ٦۰.٢٧١ ايفان خوشابة عوديش خوشابة  670

 االول ٦۰.۱۷۳ عبد الباري عبد النافع عزيز المعاضيدي  671

 االول ٦۰.۰۲۰ مصطفى عدنان محمد رجب الصائغ  672

 االول ٥۹.۹۹۱ سمير ترك احمد هالل الجبوري  673

 االول ٥۹.۹۸٤ نجالء نجم عبد اهللا حمودي  674

 االول ٥۹.۸۳۰ محمد ابراهيم ذنون علي الجبوري  675

 االول ٥۹.۷٥۹ محمد شامل احمد عبوش العبيدي / مسائي  676

 االول ٥۹.۷۲۹ زينة صالح الدين سمير شكر  677

 االول ٥۹.٦۷٥ رشا صالح جاسم محمد  678

 االول ٥۹.٥۹٤ ايمان جبرائيل عبد اهللا حام رش الريكاني  679

 االول ٥۹.٥۳٦ عالء مجيد نعمة القرغولي  680

 االول ٥۹.٤۹۸ علي محمد سلطان ناصر الراشدي  681

 االول ٥۹.٤۰۹ معتز احمد خلف محمود العامري  682

 االول ٥۹.۳۹۹ منيار جميل ناجي عبود السامرائي  683

 االول ٥۹.۳۷٥ عبداالله عبدالرزاق سعيد اللهيبي  684

 االول ٥۹.۳٥۳ خالد سعيد ابراهيم علي الجلبي  685

 االول ٥۹.۳٤٦ غسان ايليا ابراهيم موسى حبش  686

 االول ٥۹.۲۸۰ حال شهاب احمد بالل الحميد  687

 االول ٥۹.۲۷۲ سرى عبد الكريم يحيى محمد علي النعيمي  688

 االول ٥۹.۱۷۲ هيثم محمد خير اديب احمد / مسائي   689

 االول ٥۸.۹۸٥ محمد عزيز سلطان ظاهر الجبوري  690

 االول ٥۸.۹۰۹ احمد محمد سلطان الراشدي  691



 االول ٥۸.۸۷۳ مروى عبدالحافظ رؤوف النعيمي  692

 االول ٥۸.۸٥۳ سيف اسماعيل عبدالقادر الجميلي  693

 االول ٥۸.۷۹۱ ايهاب محمد سلطان  694

 االول ٥۸.٥۳۱ عبد اهللا قاسم حميد درويش الربيعي  695

 االول ٥۸.٤٤۷ حميد عبد االله حميد محمد اللهيبي / مسائي  696

 االول ٥۸.۳۸۱ يوسف محمد حمد حسن الجبوري  697

 االول ٥۸.۳٥۹ رماح عمار محمد نذير النعيمي  698

 االول ٥۸.۲۹۹ استبرق فيصل محمد علي سليمان السبعاوي  699

 االول ٥۸.۲۷۲ عدي لطيف ابراهيم عباس  700

 االول ٥۸.۲٥۹ شيماء جاسم صالح عباس الحمداني  701

 االول ٥۸.۲۳۹ خالد ناصر سالمة الجبوري  702

 االول ٥۷.۹۷۹ ثائر محمود احمد خلف  703

 االول ٥۷.۸۸٦ خلدون عامج حمزة شاهين  704

 االول ٥۷.۸٥۷ مصطفى اسماعيل خليل الراشدي  705

 االول ٥۷.۷۹۲ حسين عجمي حسين عباس  706

 االول ٥۷.۷٤۲ عمر محمود صطام عبدالعزيز الجبوري  707

 االول ٥۷.۷۲۷ توناي نهاد خليل توفيق  708

 االول ٥۷.٦٦۷ صهيب عبد اهللا صالح موسى الزبيدي  709

 االول ٥۷.٦۲۹ ذنون يونس علي طه الرحاوي  710

 االول ٥۷.٦۱۲ منذر خلف عطا اهللا مصطفى الجبوري  711

 االول ٥۷.۳۳٤ رائد محمد صالح جليل / مسائي  712

 االول ٥۷.۳۳۰ اسماء مضر علي امين الشريف  713

 االول ٥۷.۲۰۰ احمد ذنون حسن ذنون / مسائي  714

 االول ٥۷.۰۱۲ عمر عزيز حسين علي السالم  715

 االول ٥٦.۲۷۸ نامق علي احمد داود المفرجي  716

 االول ٥٦.۱٥۰ احمد هشام سليمان ابراهيم / مسائي  717

 االول ٥٦.۱۳۸ دينا نوري محمود علي العبادي  718

 االول ٥٦.۱۰۷ سعد احسان ابراهيم علي الجبوري  719

 االول ٥٥.۹۷۹ سفيان مهنى احمد محمد العبادي  720

 االول ٥٥.۹۰۱ انمار محمد نذير محمد ال حمو الشريف  721

 االول ٥٥.۸٥۲ اميرة عبد الكريم حسن حسين البياتي  722

 االول ٥٥.۸۳۳ صالح يوسف سلطان  723

 االول ٥٥.٥۱٥ نشوان عبد االله محمد  724

 االول ٥٥.٤٤۳ لينا طالل غانم محمد الحصان  725



 االول ٥٥.٤۲۰ مصطفى ابراهيم عبد اهللا عيسى الجبوري  726

 االول ٥۳.۸۲٤ حيدر عبد السالم مصطفى الجاجاني  727

 االول ٥۳.۲۷۱ حيدر علي جابر عبود الحلي  728
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 الثاني ۸۳.۳٥۷ بسام مجيد ياسين قاسم الدليمي / مسائي  729

 الثاني ٦٤.۲۹۳ رغد خيرالدين صبري احمد موسى / مسائي  730

 الثاني ٦۳.۹۲۲ عمار حسن اسماعيل حسن الجبوري  731

 الثاني ٦۳.۲٤۰ دلشاد ابراهيم قاسم حسن العبيدي  732

 الثاني ٦۲.۳۱۹ اياد رشيد حسين علي الجرجري / مسائي  733

 الثاني ٦۲.۳۱٤ وليد محمود علي عيسى الجبوري  734

 الثاني ٦۲.۲۰۹ اياد امخيبر محمد علي / مسائي  735

 الثاني ٦۱.٤۸٥ حسين محمد صالح محمود الجبوري  736

 الثاني ٦۰.۱۳۹ محمد شيت صالح شيت / مسائي  737

 الثاني ٥۹.۸٥٥ ردينة علو علي المحمود  738

 الثاني ٥۹.۷۳۸ يونس زينو حمد خليل النعيمي / مسائي  739

 الثاني ٥۹.۳۳۲ حكمت عبداالله سليمان عبداهللا / مسائي  740

 الثاني ٥۸.۷۰٦ طالع سطم حمد خلف الجبوري / مسائي  741

 الثاني ٥۸.٤٤٤ سالم علي محمد علي الجبوري  742

 الثاني ٥۸.۳٤٦ ميزر هادي عباس حسين الطائي   743

 الثاني ٥۸.۱۹٦ صالح عبدالمالك زيادة المولى  744

 الثاني ٥۸.۰۰۳ راكان ظاهر حسين حمد الجبوري  745

 الثاني ٥۷.۹۷۷ تيسير ناظم مصطفى صالح االسحاقي  746

 الثاني ٥۷.۷۷٥ فراس علي عبداهللا كحيط الجبوري  747

 الثاني ٥۷.۷۲۷ سيف محمد زكي تقي العزيز  748

 الثاني ٥۷.٦۸۲ عمر محمد فضل الدين عبدالقادر النقشبندي  749

 الثاني ٥٦.٥۸٥ سعدون شاكر محمد صالح السبعاوي  750

 الثاني ٥٦.٥۲٥ راشد حسين محمود حمود / مسائي  751

 الثاني ٥٦.۲۹۰ علي رعد عبود حسين العامري  752

 الثاني ٥٦.۲٥۲ احمد خالد ابراهيم شبيب السبعاوي  753

 الثاني ٥٦.۲۱۱ كفاح محمد علي غثوان الجبوري  754

 الثاني ٥٦.۱۹۳ وعداهللا فاضل خضر محمد الجلبي  755

 الثاني ٥٦.۱۹۰ حازم عبداهللا محمد الجبوري / مسائي  756



 الثاني ٥٦.۱۹۰ وعد حماد عبد رجا / مسائي  757

 الثاني ٥٦.۱۷٤ محمد عبدالموجود حسين عبداهللا / مسائي  758

 الثاني ٥٥.۸۳٤ خطاب حمد احمد حمد الجبوري  759

 الثاني ٥٥.٦۱۰ جاسم حمد محمد فاضل الجبوري  760

 الثاني ٥٥.٤۹٤ اسامة حيدر حميد صالح الجواري  761

 الثاني ٥٤.۸۱٦ حيدر خليل صالح علي العزاوي  762

 الثاني ٥٤.٦۱۷ كوثر فتاح عبيد جبر البهادلي  763

 الثاني ٥٤.٥٥۸ منتصر محفوظ خضر الزبيدي / مسائي  764

 الثاني ٥٤.۳۰۲ سيف نجم عبداهللا محمد السبعاوي  765

 الثاني ٥٤.۱۹۳ رائد جالل الياس سلطان / مسائي  766

 الثاني ٥٤.۱۸۱ علي رشيد محمد كاظم جواد الدهكلي  767

 الثاني ٥۳.۲۸۱ زيدون خضر علي حسون التكريتي  768

 الثاني ٥۳.۱۹۸ ثائر يوسف محمود فيصل البياتي  769

 



 
 

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

الدراسة : صباحي / مسائي                                                                    الشهادة : بكالوريوس 
 

            اسم دورة التخرج :۲٥/۹/۲۰۰٦  في ۱٥٦۹۱   رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥/۲۰۰٦سنة التخرج : 
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
 الثاني ۷٦.۰٦۲ فوزان قحطان يحيى جاسم الزيدي  .770

 الثاني ٦٦.۹۷٦ ابي محمد موسى محمد علي الطائي  .771

 الثاني ٦٦.٤۲۳ انسام فاضل عبد الغفور سلطان  .772

 الثاني ٦٥.٤۷۷ رعد مهيدي محمد مهيدي / مسائي  .773

 الثاني ٦٤.۹۰۸ زياد اسماعيل خليل احمد االسعد  .774

 الثاني ٦٤.٦٤۱ علي حميد سليمان درويش  .775

 الثاني ٦٤.۳٥٦ عمر توفيق عبد الستارتوفيق الدباغ / مسائي  .776

 الثاني ٦۲.٦۱۳ وعد اهللا ابراهيم عبد اهللا سلطان  .777

 الثاني ٦۱.۸۹٤ رشا حسن محمد خليل العباوي  .778

 الثاني ٦۱.٥۱۹ بيار جمعة خضر / مسائي  .779

 الثاني ٦۱.۳۸۸ عمر فواز حسن علي الحلو  .780

 الثاني ٦۱.۰۰٤ بشار محمد فوزي احمد الدباغ  .781

 الثاني ٦۰.۱٥٥ وعد اهللا عزيز فندي ظاهر الجبوري  .782

 الثاني ٦۰.۰٦۷ حازم صالح اشكر عبد الحسين / مسائي  .783

 الثاني ٥۹.۸٥۳ اياد ضيف حمش حسين الجبوري  .784

 الثاني ٥۹.۰۹۳ صفاء هشام عبد محمد البزاز  .785

 الثاني ٥۸.۹۸۲ واثق صالح رجب حسن السبعاوي  .786

 الثاني ٥۸.٦۱۰ عبد الحميد مصلح علي سليمان  .787

 الثاني ٥۸.٤۲٥ عبد اهللا علي محمد رمضان السبعاوي  .788

 الثاني ٥۸.۳۹۰ علي فاضل محمد خضر الطائي / مسائي  .789

 الثاني ٥۸.۱۷٦ راوية راكان صديق محمد الحمداني  .790

 الثاني ٥۸.۱٤۸ هناء عبد اهللا عيسى عبد اهللا االتروشي / مسائي  .791

 الثاني ٥۸.۰٦۷ احمد اكرم يونس محمد العالف / مسائي  .792

 الثاني ٥۸.۰۲۰ منصور عبد الغني يونس احمد العباسي  .793

 الثاني ٥۷.۹۹۸ ايفان عيسى عبد اهللا االتروشي  .794

 الثاني ٥۷.۹۸٤ شيروان احمد اسماعيل احمد الكوراني / مسائي  .795

 الثاني ٥۷.۹۱۳ معتز غانم عبد فتحي الطائي / مسائي  .796

 الثاني ٥۷.۹۱۲ اسراء جواد فجر بطى ا لغزي  .797



 الثاني ٥۷.٤۱۰ ابراهيم خليل ابراهيم صالح الخفاجي   .798

 الثاني ٥۷.۱۹۱ رشا دحام جرجيس الراشدي   .799

 الثاني ٥۷.۱٤٤ مهند ناظم راضي محمود التكريتي / مسائي  .800

 الثاني ٥۷.۰٥۳ مثنى احمد خضير عيسى الزبيدي  .801

 الثاني ٥۷.۰۲۹ خالد عبد اهللا محمد علي اسماعيل / مسائي  .802

 الثاني ٥٦.۹٤۰ وليد خالد يونس عبداهللا الحديدي / مسائي  .803

 الثاني ٥٦.۸٤۷ منذر طه محمد جاسم الدباغ / مسائي  .804

 الثاني ٥٦.۸۲۸ عزيز شريف عبد ياسين الجبوري   .805

 الثاني ٥٦.۷۲٤ مدحت عبدالقادر سعيد حسن / مسائي  .806

 الثاني ٥٦.٦٥۱ ندى حسن علي احمد المعماري   .807

 الثاني ٥٦.٦۰۹ برزان ادريس اسماعيل احمد  .808

 الثاني ٥٦.٥۱٤ سنان وليد احمد محمود  .809

 الثاني ٥٦.٤٤٦ رافع محمد ابراهيم مخلف اللهيبي   .810

 الثاني ٥٦.٤۲٥ ايمان عدنان نادر واحد   .811

 الثاني ٥٦.۳٤۱ لؤي نعمت ابراهيم احمد حمو الياسين / مسائي   .812

 الثاني ٥٦.۳۲۰ علي عصام محمود مصطفى النعيمي   .813

 الثاني ٥٦.۲۹۳ ذنون خالد ذنون محمد / مسائي  .814

 الثاني ٥٦.۲۹۰ فيصل عبدالرزاق روضان الجبوري   .815

 الثاني ٥٦.۲۷۸ امجد يونس محمود عبوش المحمدي  .816

 الثاني ٥٦.۲٦٤ احمد هيثم محمود سعيد العسلي / مسائي  .817

 الثاني ٥٦.۱۷۸ صالح حسين علي احمد الطائي / مسائي  .818

 الثاني ٥٦.۱۷۰ الزم احمد سند يوسف المتيوتي  .819

 الثاني ٥٦.۱٥۰ دالل عبد الرحمن ياسين عبد اهللا  .820

 الثاني ٥٦.۰۲٥ نغم موفق يعقوب سليمان رضاعة  .821

 الثاني ٥٦.۰۱٥ محمد عوني نجيب داؤد عطار باشي  .822

 الثاني ٥٥.۹۰٤ مولود فتحي جاجان احمد الجبوري  .823

 الثاني ٥٥.۸۸۸ زياد عبد اهللا عمر طابور / مسائي  .824

 الثاني ٥٥.۸٤٦ عمر فواز نجرس محمد المتيوتي / مسائي  .825

 الثاني ٥٥.۷۸۸ سعدون خلف احمد تماوي الجبوري   .826

 الثاني ٥٥.۷۸٦ داليا حميد احمد الجبوري / مسائي  .827

 الثاني ٥٥.٦۲۳ رائد سطام غانم زوبع الجبوري   .828

 الثاني ٥٥.٥۸٤ جالل خضر مراد حسين / مسائي  .829

 الثاني ٥٥.٥٤۳ فواز عبد جاسم محمد العنيزي / مسائي  .830

 الثاني ٥٥.٥۳۰ عمار دهش حامد محمود / مسائي  .831



 الثاني ٥٥.٤۸۷ محمد محمود احمد عبيد الجحيشي  .832

 الثاني ٥٥.٤۷٦ خير اهللا مجيد ابراهيم عباس الجبوري / مسائي  .833

 الثاني ٥٥.٤٤۸ مهند يونس احمد اسماعيل / مسائي  .834

 الثاني ٥٥.۳۰٦ مصعب محمد صالح داؤد / مسائي  .835

 الثاني ٥٥.۲٦۸ احمد ماهرجاسم محمد المشهداني / مسائي  .836

 الثاني ٥٥.۱۸۷ عامر عبود خلف نزال الخاتوني  .837

 الثاني ٥٥.۱۱۲ احمد جاسم محمد محمود الطائي / مسائي  .838

 الثاني ٥٥.۰٤٦ رضوان محمد ناصر البدراني / مسائي  .839

 الثاني ٥٥.۰۰٤ صالح سالم محمد شيت الحيالي  .840

 الثاني ٥٤.۹۷٥ احمد عبد الجبار عبد اهللا ال علو  .841

 الثاني ٥٤.۹٦۲ باسم محمد ياسين ساير الخفاجي / مسائي  .842

 الثاني ٥٤.۸۷٥ سمية يونس خضر محمد  .843

 الثاني ٥٤.۸٥۲ محمود محمد سعيد توفيق اللهيبي  .844

 الثاني ٥٤.۸٤۷ عبد العزيز يوسف مصطفى يوسف   .845

 الثاني ٥٤.۷۷۰ علي قادر خضر عباس العبد ال / مسائي  .846

 الثاني ٥٤.۷٦۳ بسام عبد الجواد احمد محمود البزاز / مسائي  .847

 الثاني ٥٤.٦٤۷ عبد القادر حكمت صديق بكر الصالحي  .848

 الثاني ٥٤.٥۹۹ ارقم لقمان ياسين الطائي / مسائي  .849

 الثاني ٥٤.٥۹٥ مروان محمد عويد حبيب الجميلي / مسائي  .850

 الثاني ٥٤.٥۲۷ عمر موفق ابراهيم محمد الطائي / مسائي  .851

 الثاني ٥٤.٥۱۰ لؤي نبيل ياسين / مسائي  .852

 الثاني ٥٤.٤۸۷ غزوان رعد ذنون حسن البرفكاني / مسائي  .853

 الثاني ٥٤.۳۷۸ خالد سلمان حمودي حسن السلمان  .854

 الثاني ٥٤.۲۷٥ نغم عبد الواحد ياسين البياتي  .855

 الثاني ٥٤.۲٤۰ مضر مظفر عمر عبد اهللا / مسائي  .856

 الثاني ٥٤.۱۹۲ عمر نافع رشيد حسن الطائي / مسائي  .857

 الثاني ٥٤.۱۸٤ حسين عرنوص كصب احمد المعماري / مسائي  .858

 الثاني ٥٤.۱٥٥ شكري وعد شكر عبودي براق / مسائي  .859

 الثاني ٥٤.۱٤٦ صدام حسين حسن علي الجبوري  .860

 الثاني ٥٤.۱۳۰ شيماء رعد فخر الدين احمد العلي / مسائي  .861

 الثاني ٥٤.۱۲۱ عبد الكريم عبد اهللا خلف حسين الجميلي / مسائي  .862

 الثاني ٥۳.۹۹۸ مهند عيسى حمد داؤد السبعاوي  .863

 الثاني ٥۳.۸۳۱ احمد عبد اهللا صالح عبد اهللا الجبوري  .864

 الثاني ٥۳.۸۱۱ زيد سمير يحيى محمود / مسائي  .865



 الثاني ٥۳.۸۰٤ موفق عبد اهللا خلف حميد الدليمي / مسائي  .866

 الثاني ٥۳.۷۸۸ خالد محمد رشيد حسن الحمداني / مسائي  .867

 الثاني ٥۳.۷۱۱ يثرب ضياء عبد الرحمن صالح المعماري / مسائي  .868

 الثاني ٥۳.٦٥٦ هشام سلطان جاد اهللا الجبوري / مسائي  .869

 الثاني ٥۳.٦٥۱ عبد اهللا امير عبد اهللا علي الجبوري / مسائي  .870

 الثاني ٥۳.٦۳۸ بشير خزعل احمد ابراهيم / مسائي  .871

 الثاني ٥۳.٥٥٤ عثمان محمد سعيد الطائي / مسائي  .872

 الثاني ٥۳.٥۰۱ منهد محمد علي حسين العساف  .873

 الثاني ٥۳.٤۸۹ نغم محمود محمد سلطان الكاكي  .874

 الثاني ٥۳.٤۸۳ مرشد علي خليفة عبد اهللا  .875

 الثاني ٥۳.٤۲۸ محمد عبد اهللا محمد عبد اهللا اليوسف / مسائي  .876

 الثاني ٥۳.٤۰۱ خالد خير الدين خالد مصطفى / مسائي  .877

 الثاني ٥۳.۳٦۸ براء احمد يونس خضر المفرجي  .878

 الثاني ٥۳.۳۳۳ ريان محمود ناصر عزيز طياوي  .879

 الثاني ٥۳.۳۰۰ ريان زهير محمد خضر البدراني / مسائي  .880

 الثاني ٥۳.۱٦۳ اكرم محمد موفق يونس الغزال  .881

 الثاني ٥۳.۱٦۰ اكرم احمد عزيز جاسم السبعاوي / مسائي  .882

 الثاني ٥۳.۱٤٥ احمد عادل ياسين يونس الطائي / مسائي  .883

 الثاني ٥۳.۱۰۱ محمد عامر ادريس قاسم الكاتب / مسائي  .884

 الثاني ٥۳.۰٦۹ محمد جاسم محمد نجم / مسائي  .885

 الثاني ٥۲.۹۸٦ عبد الرزاق عبد المنعم محمد علي طه / مسائي  .886

 الثاني ٥۲.۸٤۲ علي عبد الرحمن كامل بهاء الدين العبيدي / مسائي  .887

 الثاني ٥۲.۸۲٦ محمد سمير محمود حسن / مسائي  .888

 الثاني ٥۲.٦٦۷ سنان عبود احمد يحيى المحروق / مسائي  .889

 الثاني ٥۲.۲٦۳ عماد عبد الكريم حجي درباس / مسائي  .890

 الثاني ٥۲.۲٥۰ يحيى عدنان ايوب يعقوب الشماس  .891

 الثاني ٥۲.۰٦۰ عثمان علي فتحي السرحان / مسائي  .892

 الثاني ٥۱.۸۸۸ علي عبد الفتاح اسماعيل علي العبادي / مسائي  .893

 الثاني ٥۱.۷۳٥ يحيى عبد اهللا فتحي حسين الراشدي / مسائي  .894

 الثاني ٥۱.۷۱۹ محمد صالح عابد عبود الجبوري / مسائي  .895

 الثاني ٥۱.٥۸٥ عالء ممدوح جمال عزيز / مسائي  .896

 الثاني ٥۱.٤۲۹ اسامة احمد محمد محمود / مسائي  .897

 الثاني ٥۱.۳۳٤ جاسم شكر محمد طاهر جاسم الريكاني / مسائي  .898

 الثاني ٥۰.۸٦۸ احمد وعد اهللا بكر محمود / مسائي  .899



  
 

الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                       القسم : علوم مالية ومصرفية              
 

الدراسة : صباحي / مسائي                                                                     الشهادة : بكالوريوس 
 

        اسم دورة التخرج :۲٥/۹/۲۰۰٦  في ۱٥٦۹۱   رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٥/۲۰۰٦سنة التخرج : 
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
 الثاني ٦٦.۸۰۷ نور علي عثمان صالح الشريفي  .900

 الثاني ٦٥.۱۸٦ ايمان جدعان علي صالح الجبوري  .901

 الثاني ٦۲.۷٦۳ احمد ياسين محمد حميد الجبوري  .902

 الثاني ٥۸.۹۰٦ عمر غانم يونس داؤد / مسائي  .903

 الثاني ٥۸.۳٤۰ حسام عطية مهدي عبد العبيدي  .904

 الثاني ٥۸.۱٦۱ اسامة اكرم حامد اسماعيل الشهواني  .905

 الثاني ٥۷.٦۹۲ زيرك مال فرزو وليا الهركي  .906

 الثاني ٥۷.٤۸٥ برهان عادل رشيد الداودي  .907

 الثاني ٥۷.۲۷٦ رجاء محمد طه فتاح سليم  .908

 الثاني ٥۷.۰۸۱ احمد موسى الياس علي الحديدي  .909

 الثاني ٥۷.۰۱۱ صدام حسين داؤد صالح الجبوري  .910

 الثاني ٥٦.۹٥۷ اوس خليل عبداهللا حسن الزبيدي  .911

 الثاني ٥٦.٤۰٦ لؤي عدنان رحمن الرفاعي  .912

 الثاني ٥٥.۸۷۳ زيد حسين سعيد خليل القاضلي  .913

 الثاني ٥٥.۸٦٤ احمد فخري نجم عبداهللا العبيدي  .914

 الثاني ٥٥.۸۱۳ اسامة بديع عبدالمجيد عبدالحميد  .915

 الثاني ٥٥.۳۹٥ بشار صالح سعيد  العباسي / مسائي  .916

 الثاني ٥٥.۲٤٦ سلمان عبداهللا سلمان ظاهر الجبوري  .917

 الثاني ٥٥.۲۳۱ بروين حميد محمود حميد الكاكي  .918

 الثاني ٥٥.۰٦٤ سيف طارق محمد علي العبيدي  .919

 الثاني ٥٥.۰۳۸ احمد علي سليمان عبداهللا الجبوري  .920

 الثاني ٥٥.۰۰۲ معن غسان عبدالرزاق الحيالي  .921

 الثاني ٥٤.۹۷٦ رعد عزيز اسماعيل خضير المتيوتي  .922

 الثاني ٥٤.٤۸۰ صادق قهرمان علي عبداهللا بيرم  .923

 الثاني ٥٤.۳٦۰ صبا سامي ابراهيم قاسم الحديدي  .924

 الثاني ٥٤.۰٦٥ عمار حسن فدعوس محمد / مسائي  .925

 
 


