


   
  

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

    :اسم دورة التخرج            ١/٧/٢٠٠٢في ٦٥٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨١.٩٤٥ خالد محمد جمیل عبد القادر عباس   .١
 االول ٨٠.٠٠٩ صفوان نافع عبداهللا   .٢
 االول ٧٨.٨٤٢ حمد قاسم الحاج بكرمحمد عصام ا   .٣
 االول ٧٨.٢٢١ حسان ثابت جاسم محمد الخشاب   .٤
 االول ٧٧.٤٧٤ محمود حازم سلو   .٥
 االول ٧٦.١٦٠ عبداهللا جار اهللا یونس المراد   .٦
 االول ٧٤.٤١٢ محمد مھدي صالح علي الجبوري    .٧
 االول ٧٣.٧٦٩ اسراء اكرم محمود حسین السراج   .٨
 االول ٧٣.٢٢٨ د القوطجيبشار ذاكر صالح محمو   .٩

 االول ٧٢.٤٤٤ احمد محمد امین محمد نعمان الموالي   .١٠
 االول ٧٢.١٨٠ علي عبد الفتاح محمود شاھر الحدیدي   .١١
 االول ٧١.٦٥٩ احمد یونس خالد الجبوري   .١٢
 االول ٧١.٦١٧ اكرم زینل حسن ولي البیاتي   .١٣
 االول ٧١.٤٨٧ محمد محمود حامد محمد النعیمي   .١٤
 االول ٧١.٣٠٩ یم علو محمد الخالدخالد ابراھ   .١٥
 االول ٧٠.١٠١ نیران طالل عبد القادر مصطفى الصائغ   .١٦
 االول ٦٩.٨٢٥ عبد اللطیف خورشید عبداهللا   .١٧
 االول ٦٨.٢٥٣ ربیع علي زكر ھیاس الجبوري   .١٨
 االول ٦٨.١٠٥ ھاني فاضل محمود ال قاسم   .١٩
 االول ٦٦.٩٩٤ اسراء عالء مكي كاظم مجبل   .٢٠
 االول ٦٦.٨٦١ س جلبيسوزان كوركی   .٢١
 االول ٦٦.٦٠٩ لیث قصي ابراھیم حسین علي بك   .٢٢
 االول ٦٦.٢٤٧ ھاشم احمد نایف الیاس الدلیمي   .٢٣
 االول ٦٦.٢٤٥ مظھر علي حمید محمد الجبوري   .٢٤
 االول ٦٦.٢٢٠ عمار زین سالمة جاسم   .٢٥
 االول ٦٥.٨٠٦ تحسین ابراھیم عبداهللا   .٢٦
 االول ٦٥.٧٥٢ بابیر بركات علو شمو   .٢٧
 االول ٦٥.٢٩٥ عالء احمد حسن عبد الجبوري   .٢٨
 االول ٦٤.٨٨٣ عمار نعمة محمد حسین العزواي   .٢٩
 االول ٦٤.٣٣٦ عمر انعام محمد   .٣٠
 االول ٦٤.٠٣٩ صدام حسین علي عبداهللا   .٣١
 االول ٦٣.٩٦٥ ثائر جمعة حسین محمد المفرجي   .٣٢
 االول ٦٣.٥٧٨ معمر سالم صالح   .٣٣
 االول ٦٢.٤٣٩ محمود خلیل الكواز غانماحمد    .٣٤
 االول ٦٢.٣٤٩ العساف معمر انور عبد الحمید   .٣٥



 االول ٦٢.٠٦٦ السبعاوي مردان شیماء خلف محمد   .٣٦
 االول ٦١.٥٢٦ نادیة حمید احمد حسن   .٣٧
 االول ٦١.٤٧٦ مؤید عطیة صالح رحیم الجبوري   .٣٨
 االول ٦١.٤٤٣ محمد فیصل یحیى الحمداني   .٣٩
 ولاال ٦١.٢٦٤ خالدة محمد احمد جاسم الشمطي   .٤٠
 االول ٦١.١٨٥ سلیم محمد محمد الخطري   .٤١
 االول ٦٠.٩٦٣ االء طھ یاسین محمود بدراني   .٤٢
 االول ٦٠.٧٦٠ ھبة صباح یعقوب سمعان ال مقدسي   .٤٣
 االول ٦٠.٦٨٩ عبداهللا علي عطوان عبد الرحمن   .٤٤
 االول ٦٠.٥٢٩ شھباء عبد العزیز جرجیس   .٤٥
 االول ٦٠.٤٧٩ الحسني ودعمر صدیق شكر محم   .٤٦
 االول ٦٠.٢٧٧ ء عبد الكریم ابراھیم حسین الیوسفاسرا   .٤٧
 االول ٦٠.١٣٥ محمد علي زیدان حسین الشیخ عیسى   .٤٨
 االول ٥٩.٥٢١ الفت احمد عبد الواحد محمد سعید البدراني   .٤٩
 االول ٥٩.٤٨٩ عدي مرعي حسن   .٥٠
 االول ٥٨.٩٦٨ رافت بشیر حمودي الیثیم   .٥١
 ولاال ٥٨.٧٩٢ رنا سعداهللا یونس عبداهللا المولى   .٥٢
 االول ٥٨.٧٥٤ بیار اسماعیل خالد زیباري   .٥٣
 االول ٥٨.٦٨٧ رنا ضیاء محمد النعیمي   .٥٤
 االول ٥٨.٥٣٨ عمر سالم حسن محمد   .٥٥
 االول ٥٨.٣٢٤ علي جاسم محمد علي الجبوري   .٥٦
 االول ٥٨.٢٧٠ نھى عبد الرزاق محمود حسن الراشدي   .٥٧
 االول ٥٧.٨٤٣ منذر اسماعیل ھویدي فیاض الحیالي   .٥٨
 االول ٥٧.٦٥١ نجم عبداهللا الجبوري زینب   .٥٩
 االول ٥٧.٥٤٠ ھبة غانم مرعي حسن العبیدي   .٦٠
 االول ٥٧.٤٥٧ صونكل صالح محمد علي افندي    .٦١
 االول ٥٧.١٤٠ علي نذیر علي عزیز مال علي    .٦٢
 االول ٥٧.١٢٦ شاھین سعد فرحان احمد   .٦٣
 االول ٥٧.١٠٥ حسین فرحان حمید رجب الجبوري   .٦٤
 االول ٥٦.٧٧٥ یز الدوسكيجنار سلیم عمر عز   .٦٥
 االول ٥٦.٧٠٩ غفران صالح ابو الھیل طاھر   .٦٦
 االول ٥٥.٤٢٧ عمار محمد صالح اسكیر   .٦٧

    



 
  

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

  بكالوريوس: الشهادة                                                                    صباحي           : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج             ١/٧/٢٠٠٢في ٦٥٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  رج منهالدور الذي تخ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨١.٩١٧ حسین صالح حسین الدھمشي   .١
 االول ٨٠.٧٧١ مثنى فالح بدراهللا الزیدي   .٢
 االول ٧٩.٨٢٣ عاصم عدنان طایع الحسن   .٣
 االول ٧٧.٨٤٨ شیماء محمد سمیر ابراھیم حامد   .٤
 االول ٧٧.٠٣٧ فالح حسن علي احمد الحریبي   .٥
 االول ٧٦.٩٧٧ ھیال عبداهللا یحیى غالب   .٦
 االول ٧٦.٢٠٦ لغني محمد یونس الحیاليمحمد عبدا   .٧
 االول ٧٥.٣٢٠ وسام حبیب یوسف بولص   .٨
 االول ٧٤.٦٩٠ ایمن غانم قاسم احمد الحدیدي   .٩

 االول ٧٤.١٦٣ عمر زیدان احمد محمد   .١٠
 االول ٧٣.٣٦٢ امجد عزت حسن شاھین   .١١
 االول ٧٢.٨٨٤ میدیا سمو علو عرب   .١٢
 االول ٧١.٦٥٥ سیف حسام قاسم توفیق   .١٣
 االول ٧٠.٦٥٥ اء شاكر محمود عزیزشیم   .١٤
 االول ٦٩.٩٣٥ ابراھیم احمد صالح ھدیب   .١٥
 االول ٦٩.٢٣١ احمد عبدالرحمن اسعد كلبونة   .١٦
 االول ٦٩.٠١٩ اسامة احمد ھارون الرواضیة   .١٧
 االول ٦٨.٨٧٤ علي حسین علي حسین الطائي   .١٨
 االول ٦٨.٣٤١ احمد محمود عبدالكریم ابوسرور   .١٩
 االول ٦٧.٥٠٧ سماحمد صادق محمد قا   .٢٠
 االول ٦٥.٤٦٨ سعد عبوش سلطان صالح   .٢١
 االول ٦٥.٣٢٠ اب عمران صالح ضامن الجبوريطخ   .٢٢
 االول ٦٤.٣٧٩ عذراء جالل عبد حمود العكیلي   .٢٣
 االول ٦٢.٨٩٨ معتز محمد عبدالرحیم حسین   .٢٤
 االول ٦١.٢٨٧ قاسم شاكر قاسم یحیى   .٢٥
 االول ٦١.٢٣٧ ثابت ناجي محمد ابو ھدبة   .٢٦

  



 
   

  

اعداد مدرسين تجاريين            :  كلية االدارة واالقتصاد                    القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج           ١/٧/٢٠٠٢في  ٦٥٢٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: رج سنة التخ
          
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٦٣.٢٠٨ سرمد مزاحم خضر حادو .١

 االول ٦٠.٠٨٨ لمى حبيب يوسف بكتاش .٢

 االول ٥٩.٤٧٦ عادل عبداهللا خضر محمود الجاسم .٣

 
    



 
  

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

  بكالوريوس: صباحي                                                                              الشهادة : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج             ١/٧/٢٠٠٢في ٦٥٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: ج سنة التخر
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول ٧٨.٢٧١ االء خلیل ابراھیم خلیل العبیدي   .١
 االول ٧٧.٤٨٢ اسیل ولید شكر البراق   .٢
 االول ٧٥.٥٩٨ حسن حمودي حسینوجدان    .٣
 االول ٧٥.٥١٢ اخالص مرزینو عبودي شوسندي   .٤
 االول ٧٢.٢٩٣ شیماء محمود محمد حسین البدراني   .٥
 االول ٧٠.٢٢٥ رنا جمال خلیل الفخري    .٦
 االول ٦٩.٦٥٧ سوزان محمود محمد عبد اهللا الرحاوي   .٧
 االول ٦٩.١٣٢ جنان صالح عبد اهللا طاھر   .٨
 االول ٦٨.٨٨٣ حد سلطان عبد اهللاھضیمة عبد الوا   .٩

 االول ٦٨.٣٩٧ اثیرحسو اسحق كجو   .١٠
 االول ٦٨.٢٨٩ نشوان محمد عبد العالي عبد الرحمن    .١١
 االول ٦٧.١٥١ صفوان یاسین حسن شحاذة   .١٢
 االول ٦٦.٩٥٦ دعو یعقوب ثابت یشوع انطوان   .١٣
 االول ٦٦.٨٣٣ محمد اسماعیل رشید احمد العبیدي    .١٤
 االول ٦٦.٤٧٥ لعبیديرأفت عاصي حسین ا   .١٥
 االول ٦٦.١٦٠ رائد جنان بطرس ھدایا   .١٦
 االول ٦٥.٧٢٢ ابتسام ارسو شیبة الناصر    .١٧
 االول ٦٤.٩١٦ نادر عزریا توما تومینة   .١٨
 االول ٦٣.٦٥١ یاسر جوزیف رفو عزو   .١٩
 االول ٦٢.٨٠٩ فراس توفیق اسماعیل یاسین   .٢٠
 ولاال ٦٢.٣٢٦ عبد المھیمن یحیى ذنون محمد المشھداني   .٢١
 االول ٦١.٨٤٦ مھند محمد امین مصطفى العزیزي   .٢٢
 االول ٥٨.٦٢١ یونس محمد حسین یونس   .٢٣

 



   
  

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

  بكالوريوس: الشهادة                                      صباحي                                         : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج            ١/٧/٢٠٠٢في ٦٥٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٧.٤١٦ ھبة ریاض شفیق العباسي   .١
 االول ٧٦.٢٢٣ عالء وجیھ مھدي النعمة   .٢
 االول ٧٢.٣٣٤ جمعة حاجي رمضان حاجي   .٣
 االول ٧١.٤٣٣ مھند منیر بشیر محمد السلمان   .٤
 االول ٧١.٢٣٧ حازم محمود عبد اهللا ناصر   .٥
 االول ٦٨.٨٠٤ محمد نور عزالدین سعید   .٦
 االول ٦٧.٠٦٥ رقیة خلف حمد الجبوري   .٧
 االول ٦٦.٩٩٢ باس قدوشاحسان احمد ع   .٨
 االول ٦٦.٩٤٥ رغید حسین احمد سلیمان   .٩

 االول ٦٦.٥٦٢ موفق احمد عزو احمد   .١٠
 االول ٦٦.٢١١ رعد محمد علي عباس   .١١
 االول ٦٤.٧٣٢ خالد زیدان حاكم الناصر   .١٢
 االول ٦٤.٤٣٠ محمود اسماعیل خلیل   .١٣
 االول ٦٣.٧٠٣ ادة محمد المحمدیحسان ع   .١٤
 االول ٦٢.٩٩٤ سمر سمیر غانم شاكر   .١٥
 االول ٦٢.٩٤٧ مجید یحیى مجید الجبوري   .١٦
 االول ٦٢.١٤٥ وفاء محمد الیاس خضر   .١٧
 االول ٦١.٧٧٩ احمد خلیل ابراھیم خلیل   .١٨
 االول ٦١.٤٤٤ جوتیار صالح اسماعیل الزیباري   .١٩
 االول ٦١.٢٠٧ فارس عاصي خلف محمود   .٢٠
 االول ٥٩.٨٠٥ عبد الغفور احمد محیمید حمزة الجمیلي   .٢١
 االول ٥٩.٦٥٢ عدي سالم سلیمان داؤد   .٢٢
 االول ٥٩.٢٤٤ احمد محمود محمد خلیل   .٢٣
 االول ٥٩.٠٠٥ كامل فرج جاسم محمد الجبوري   .٢٤
 االول ٥٨.٤٣٨ صالح محمد محمود المفرجي   .٢٥
 االول ٥٨.١٨٠ عباس حسین سعید كلور   .٢٦
 االول ٥٨.١٧٥ عامر محمد جمیل سعید عزام   .٢٧
 االول ٥٧.٦٨٤ جوالن یعقوب متي اسحق   .٢٨
 االول ٥٤.٩٤١ االء سالم محمد النعیمي   .٢٩

 
   



  

  العلوم المالية والمصرفية: كلية االدارة واالقتصاد                القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة صباحي                                                                       : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج     ١/٧/٢٠٠٢في ٦٥٢٠:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٦.٣٩٣ سجى فتحي محمد یونس الطائي   .١
 االول ٧٧.٩٠٤ محمد سامي عبد اهللا علي   .٢
 االول ٧٤.٦٣٤ عدي سالم علي فتاح الطائي   .٣
 االول ٧٤.٤٩٩ حال سامي خضیر محمد الیاس   .٤
 االول ٧٢.٩٤٧ غالي فرج یعقوب جبو میخو   .٥
 االول ٧٠.١٧٨ محمد ذنون محمد الشرابي   .٦
 االول ٧٠.٠٤٢ نجالء محمد صالح سلیمان الراشدي   .٧
 االول ٦٥.٣٥٢ سراب محمود جاسم محمد   .٨
 االول ٦٤.٨٧٨ ر ثامر ذنون الجبوريأنھا   .٩

 االول ٦٣.٤٩١ یزن محمود حسین الحیاري   .١٠
 االول ٦٢.٧٤٣ رشا جاسم محمد مرعي اللھیبي   .١١
 االول ٦٢.٦١٨ حسن علي ذنون الصائغ   .١٢
 االول ٦١.٥١٤ ندى صالح الیاس خضیر الحدیدي   .١٣
 االول ٦٠.٩٩٣ ضیاء كریم كاظم عبد العكیدي   .١٤
 االول ٦٠.٧٨٤ لخیاطوسام كوركیس خضر حنا ا   .١٥
 االول ٦٠.٧٢٨ محمد ھشام توفیق عبد اهللا أمین   .١٦
 االول ٦٠.٤٨٣ عباس محمد علو الزبیدي   .١٧
 االول ٥٩.٨٠٣ حسن كردي عیسى سالم الموسوي   .١٨
 االول ٥٩.٣٧٦ أحمد سالم اسماعیل عبد اهللا الحسیني   .١٩
 االول ٥٩.٣٣٨ عماد خلف عبد اهللا حمد النعیمي   .٢٠
 االول ٥٦.٩٨٨ ي السراج باشيعمر حازم محمد عل   .٢١
 االول ٥٦.٥٠٠ مروان كمال أمین علي المزوري   .٢٢

 



   



  

  ادارة االعمال           : كلية االدارة واالقتصاد                      القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة                                        صباحي                                      : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج        ٢٩/٩/٢٠٠٢في ١٠٨٨٨:رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٥.٤٢٠ الجوادي ابراھیم عبد االلھ احمد   .١
 الثاني ٦٣.٨٨٢ علي محمد محمود الحمدوني   .٢
 الثاني ٦٣.٤٩٣ محمد عمر خضر البدراني   .٣
 الثاني ٦٢.٠٩٨ رعد فیصل حمد تركي العبیدي   .٤
 الثاني ٦١.٩٢٦ عبدالمنعم ذنون علي الجبوري   .٥
 الثاني ٦١.٥٧٤ یونس الجرجري وعساف ابراھیم عل   .٦
 الثاني ٦١.١٧٨ حال ذنون یونس النعیمي   .٧
 الثاني ٦٠.٣٠٩ حال امجد محمد شنشل    .٨
 الثاني ٦٠.٢٩٠ شھاب احمد یونس غفور ال عثمان    .٩

 الثاني ٥٩.٤٩٧ احالم عطا اهللا خضر ابراھیم   .١٠
 الثاني ٥٩.٢٠٥ داؤد جمعة محمد نصیف الجبوري   .١١
 الثاني ٥٩.٢٠٥ سعود احمد عبد القادر السكارنة   .١٢
 الثاني ٥٩.١٠٧ شذى سالم احمد الزیدان    .١٣
 الثاني ٥٩.٠٥٥ شیماء وعداهللا عزیز عبداهللا   .١٤
 الثاني ٥٩.٠٢٩ زینل خیر الدین سعید عبداهللا   .١٥
 الثاني ٥٨.٩٩٢ زاھد اكرم حسین محمد   .١٦
 الثاني ٥٨.٨٥٨ خیري عبد الغفور طابور   .١٧
 الثاني ٥٨.٧٩٦ ناھدة غانم مصطفى جاسم   .١٨
 الثاني ٥٨.٦٨١ خالد عبداهللا حسین حشاش   .١٩
 الثاني ٥٨.١١٧ عبد الغني بدر رائد   .٢٠
 الثاني ٥٧.٥٤٦ منھل عامر عكلة صالح الجبوري   .٢١
 الثاني ٥٧.٥٣٦ مھا ولید یحیى مجید القطان   .٢٢
 الثاني ٥٦.٨٤٦ نزار صالح عبد الصاحب عیسى   .٢٣
 الثاني ٥٦.٧٩٥ یوسف علي قاسم جاسم الحمداني   .٢٤
 الثاني ٥٦.١٩٤ بارع عسل جارو   .٢٥
 الثاني ٥٥.٦٧٤ ائياسراء سالم حسین علي الط   .٢٦
 الثاني ٥٥.٥٧٩ اسماعیل عواد عثمان الجبوري   .٢٧
 الثاني ٥٥.٢٧٦ منى عبد الرزاق یاسین سلیمان    .٢٨
 الثاني ٥٤.٢٩٧ رضوان فاروق صالح    .٢٩
 الثاني ٥٤.٢٥١ رغد سلیم ادریس عبداهللا   .٣٠
 الثاني ٥٣.٧٥٠ محمد محمود فتحي احمد الجحیشي   .٣١

 
   



  

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

  بكالوريوس: صباحي                                                                             الشهادة : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج        ٢٨/٩/٢٠٠٢في ١٠٨٨٨: رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٧٠.٤١٥ منار خلف یونس یوسف الجاسم   .١
 الثاني ٦٨.٤٥٨ االء عبدالواحد ذنون طھ   .٢
 الثاني ٦٦.٨١٩ ظبیة تحسین علي قداوي العبیدي   .٣
 الثاني ٦٦.٤٦٧ محمد عطیة الجحیشيحسین    .٤
 الثاني ٦٥.٤٩٢ محمد علي عبدالرزاق محمد علي الموصلي   .٥
 الثاني ٦٥.٤٥٢ شارلي رایق عاید حجازین   .٦
 الثاني ٦٥.٢٠٢ عالء سلیمان موسى الربضي   .٧
 الثاني ٦٤.٩٠٠ محمد عبدالحسین حسن مرزة   .٨
 الثاني ٦٤.٨٧٦ حنان محمود عبدالمجید محمد   .٩

 الثاني ٦٣.٣٧٣ الوكاع علي لرحمن مجبلاحمد عبدا   .١٠
 الثاني ٦٣.٣٦٩ اسیل ادریس عمیر عباس الحدیدي   .١١
 الثاني ٦٢.٩١٥ رغد اسامة قاسم الجراح   .١٢
 الثاني ٦٢.٨٥٧ رواء محمد صالح حسین احمد   .١٣
 الثاني ٦٢.٤٤٦ صالح یاسین طھ محمد طاقة   .١٤
 الثاني ٦٢.٤٢٦ متین علي سكران ابراھیم   .١٥
 الثاني ٦٢.٣٥٩ راھیم الراوياحمد طھ احمد اب   .١٦
 الثاني ٦٢.١٣٩ حسام نزیھ خضر منصور   .١٧
 الثاني ٦١.٩٩٤ انس عبدالكریم محمود حداد   .١٨
 الثاني ٦١.٧٤٦ طارق خضر علي عبداهللا   .١٩
 الثاني ٦١.٦٩٦ بشرى عادل محمد الجبوري   .٢٠
 الثاني ٦١.٦٣٠ خلف حسن عبید المعماري   .٢١
 يالثان ٦١.٦٠٨ یاسر عباس عبدالكریم ولي   .٢٢
 الثاني ٦١.٠٥٤ سوسن حیدر نوري احمد    .٢٣
 الثاني ٦٠.٧٥١ علي ابراھیم محمد صالح وھب   .٢٤
 الثاني ٦٠.٥١٦ ضحى ابراھیم احمد حسین   .٢٥
 الثاني ٦٠.٣٩٤ فادي ولید زكي جاد اهللا   .٢٦
 الثاني ٦٠.٣٤١ عمار عصام محمود القیسي   .٢٧
 الثاني ٦٠.٣٢١ منار موفق شیت احمد الصقال   .٢٨
 الثاني ٦٠.٢٠٤ محمد شیت  ریم برھان الدین   .٢٩
 الثاني ٦٠.١٤٥ المثنى راجي عیسى القبیالت   .٣٠
 الثاني ٥٩.٩٣٦ زید رعد عبدالجبار البكوع   .٣١
 الثاني ٥٩.٨٦٩ اسامة علي موسى العلي   .٣٢
 الثاني ٥٩.٦٢٥ حسن خضیر صالح حمید الجبوري   .٣٣
 الثاني ٥٩.٤٤٩ اسامة ولید عبدالفتاح محمد خروفة   .٣٤
 الثاني ٥٩.٤٣٧ مسلممحمد رشاد عطااهللا    .٣٥



 الثاني ٥٩.٢٥١ ضرغام علي حسین الشھاب   .٣٦
 الثاني ٥٩.١٧٢ وایلیت جوزیف كورئیل   .٣٧
 الثاني ٥٨.٨٧٨ مزاحم خلف ابراھیم حمید الخلیف   .٣٨
 الثاني ٥٨.٧٠٥ قتیبة ایوب عطیة حسن الجبوري   .٣٩

في ٩/٣٣/١٥١١٣الثاني ٥٨.٦٩٢ طھ احمد حسین   .٤٠
٢٨/١٢/٢٠٠٢ 

 الثاني ٥٨.٢٨٣ ود عوجمحمود عبدالقادر محم   .٤١
 الثاني ٥٨.٢٤٠ ابو بكر محمد فتحي الدیوه جي   .٤٢
 الثاني ٥٨.٠٩٣ عالء احمد عبداهللا محمد النعیمي   .٤٣
 الثاني ٥٨.٠٠٧ ایمن قحطان یحیى جاسم الزیدي   .٤٤
 الثاني ٥٧.٩٩٩ عبدالعلیم فضل العفیف علي   .٤٥
 الثاني ٥٧.٥٩٠ د الجبوريباحمد محمد محمود عا   .٤٦
 الثاني ٥٧.٥٧١ سن ارماناحمد محمود ح   .٤٧
 الثاني ٥٧.٥٦٢ جالل ثاني محمد السالمات   .٤٨
 الثاني ٥٧.٤٦٦ محمود كشمولةشیماء سعدون عزیز   .٤٩
 الثاني ٥٧.٢٦٩ حسن علي حسین الشوح   .٥٠
 الثاني ٥٧.٢٥٦ عبدالصمد ابراھیم شمد الصالح   .٥١
 الثاني ٥٧.٠٩٤ احمد شیت حسین العیدة   .٥٢
 الثاني ٥٦.٤٨٩ زیاد نبیل ایلیا یعقوب شماس   .٥٣
 الثاني ٥٦.٢٦١ محمد سعدو حسین خلف   .٥٤
 الثاني ٥٦.٢٤٥ فدعة سالم عبد فتحي العبیدي   .٥٥
 الثاني ٥٦.٠١٧ شكر خضر مصطفى خضر الخفاجي   .٥٦
 الثاني ٥٥.٩٥٤ منھل محمد حمید محمد الحیالي   .٥٧
 الثاني ٥٥.٤٨٨ غسان خلیل علي مصطفى   .٥٨
 الثاني ٥٤.٩٩٠ نعمةاهللا سھیل نجم عبو الحسن   .٥٩
 الثاني ٥٣.٩٣٨ مروان ناظم احمد الدباغ   .٦٠

 
 

   



 
  

اعداد مدرسين تجاريين            :  كلية االدارة واالقتصاد                    القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة               صباحي                                                              : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج           ٢٨/٩/٢٠٠٢في  ١٠٨٨٨: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
          
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٩.٤٩٣ راكان محمد زكر هياس الجبوري .١

 



   
  

االدارة الصناعية           : كلية االدارة واالقتصاد                      القسم :  معة الموصل               الكلية جا:  الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                             الشهادة : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج        ٢٨/٩/٢٠٠٢في ١٠٨٨٨:م وتأريخ االمر الجامعي رق   ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٣.٥٦٥ عادل جمیل حسن محمد حسن حموش   .١
 الثاني ٥٨.٩٥٩ اشرف علي محمود محسن الطائي   .٢

 



 
   

  

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

  بكالوريوس: صباحي                                                                             الشهادة : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج        ٢٨/٩/٢٠٠٢في ١٠٨٨٨:مر الجامعي رقم وتأريخ اال   ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٧٠.٤٨٦ عالء حسین اسماعیل    .١
 الثاني ٦٥.٥٠٩ انوصادق عباس راھي مر   .٢
 الثاني ٦٠.١٨٧ نورسل كمال عبد الرزاق خلیل   .٣
 الثاني ٥٩.٥٦١ سعید مسطو ال رخيادریس    .٤
 الثاني ٥٨.١٨١ اكرم محمد سعید یعقوب العباس   .٥
 الثاني ٥٨.٠١٣ اسراء فیصل فتحي احمد الدباغ   .٦
 الثاني ٥٧.٤٣٦ علي عبد الجبار علي محمود   .٧
 الثاني ٥٤.٨٦٥ انسام سالم عبد اهللا وھب   .٨
 الثاني ٥٣.٩١٧ عمار نجیب عبد المجید البقال   .٩

 



 
  

علوم المالية والمصرفية           : كلية االدارة واالقتصاد               القسم :  جامعة الموصل               الكلية :   الجامعة
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                      الشهادة : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج  ٢٨/٩/٢٠٠٢في ١٠٨٨٨:وتأريخ االمر الجامعي رقم    ٢٠٠١/٢٠٠٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٧٠.٦٢٤ عدي یونس عبد حقي البیاتي   .١
 الثاني ٦٧.٥٦٢ فراس خالد یحیى البو ناصر   .٢
 الثاني ٦٧.٣٦٢ عدي سالم عبد الداغر   .٣
 الثاني ٦٦.٦٥٨ أیاد غانم أحمد قاسم   .٤
 الثاني ٦٦.٣٣٢ فالح حسن علي شعیب الشائع   .٥
 الثاني ٦٦.٢٣٩ امنة سالم محمد علي السراج   .٦
 الثاني ٦٥.١٨٠ معتز باهللا فائز   .٧
 الثاني ٦٣.٥٥٢ انتصار حنا موسى كرومي   .٨
 الثاني ٦٣.٣٧٣ مضر حسین سعید حسن   .٩

 الثاني ٦٢.١٧٨ رنا أیوب بطال أیوب الھاشمي   .١٠
 الثاني ٦٠.٩٧٦ لبنى لبیب جودت محمود   .١١
 الثاني ٦٠.٨٨٩ محمد محمود عبوش فرحان الجبوري   .١٢
 الثاني ٦٠.٨٦٧ محمود ادریس عبد المجید االفلیح   .١٣
 الثاني ٦٠.٦٥٣ تركي علي حسین   .١٤
 الثاني ٥٩.٩٥١ ریان یوسف الیاس كاكو   .١٥
 الثاني ٥٩.٨٣٧ ایناس ھاشم محمود الزرقي   .١٦
 الثاني ٥٩.٧٣٤ ید ادریسلقمان سع   .١٧
 الثاني ٥٩.٧٢١ علي عجیب علي   .١٨
 الثاني ٥٩.٣٢٧ اسماء ھاشم ابراھیم الشماع   .١٩
 الثاني ٥٩.٢٢٦ ایاد لطیف محمد حمد الجنابي   .٢٠
 الثاني ٥٩.٠٥١ ارفقنزیھ محمد علي محمد ذو ال   .٢١
 الثاني ٥٨.٩٥٩ یوسف خلف محمد سعدون الخفاجي   .٢٢
 الثاني ٥٨.٨٣٨ حال ایاد قاسم محمد الحسیني   .٢٣
 الثاني ٥٨.٨١١ محمد یونس محمد حماد الجبوري   .٢٤
 الثاني ٥٨.٧٨٧ زید حیدر كنوص الیاس   .٢٥
 الثاني ٥٨.٣١١ عالء نجیب شابا حنا   .٢٦
 الثاني ٥٧.٩٦٨ عمر محمد طاھر ثامر العلي   .٢٧
 الثاني ٥٧.٨٣١ بسام احمد عبد الجلیل حمود   .٢٨
 الثاني ٥٧.٤٧٣ عنتر محي الدین اسالم احمد   .٢٩
 الثاني ٥٦.٧٠٢ الح حسین احمد االتروشيص   .٣٠
 الثاني ٥٥.٨٧٩ علي زھیر عبد الفتاح عبد المجید الحافظ   .٣١
 الثاني ٥٥.٧٦٨ صالح یاسین صالح العلوش   .٣٢
 الثاني ٥٥.٢٢٤ فتحي عبد اهللا فتحي یونس   .٣٣
 الثاني ٥٤.٦٢٦ ثائر محمد ندیم محمود علي الطائي   .٣٤

 


