
 



  

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

    :       اسم دورة التخرج ٢/٨/٢٠٠٣ في ٤٢١٢:  رقم وتأريخ االمر الجامعي      ٢٠٠٢/٢٠٠٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٤,٣٠١ بسمة خلف عثمان حسن   .١

 االول ٧٥,٨٧٥ عالء عبد القادر سعيد حسين  .٢

 االول ٧٣,١٤٦ سي منال احمد حسين العبا  .٣

 االول ٧٢,٥٠٢ احسان علي احسان حسين   .٤

 االول ٦٩,٤٩٦ حسين محمود ايوب محمد الطائي   .٥

 االول ٦٨,٠٤٧ عامرة عبداهللا عمر عبد المجيد العمري   .٦

 االول ٦٧,٧١١ عمر برهان محمد قاسم الرحاوي   .٧

 االول ٦٧,٢٠٧ منى محمد علي محي الدين   .٨

 االول ٦٥,٨٠٥ عالية حسن اسماعيل حسن  .٩

 االول ٦٥,٢٢٢ عبد اهللا احمد علي حسين   .١٠

 االول ٦٢,٥٧٢ ألفت نبيل حسين مصطفى   .١١

 االول ٦٢,١٠٧ ذكرى عبد الرزاق فتحي محمد الصباغ  .١٢

 االول ٦١,٩٠٠ وسام محمد السيد محمد  .١٣

 االول ٦١,٦٦٣ عيسى ذنون علي موسى  .١٤

 االول ٦١,٤٣١ عبد القادر يونس محمود الياس   .١٥

 االول ٦١,٤١٧ سف حامد علي محمد الشالليو  .١٦

 االول ٦١,٣٤٧ أمير حازم مصطفى احمد البدراني   .١٧

 االول ٦١,٢١٧ زيد معاذ عبد القادر  .١٨

 االول ٦١,١٦١ أروى أديب محمد عبوش  .١٩

 االول ٦١,٠٧٤ أحمد منير محمد صادق  .٢٠

 االول ٦١,٠٧٠ عيسى متي جرجيس أبراهيم   .٢١

 االول ٦١,٠٦٣ لي نادية مجيد محمد محمود العبد  .٢٢

 االول ٦٠,٨٦٨ إسماعيل الياس علي  الجبوري   .٢٣

 االول ٦٠,٥٦٧ إبتسام محمد علي محي الدين   .٢٤

 االول ٦٠,١١٨ فالح أحمد عطا اهللا عباوي  .٢٥

 االول ٥٩,٤٢١ طالل صالح أحمد موسى األتروشي   .٢٦

 االول ٥٩,٤١٣ فادي فارس أبراهيم القصاب   .٢٧

 االول ٥٩,٢٨٢ فتحي محمد حسين عالوي  .٢٨



 االول ٥٨,٩٩٦ اميمة شمس الدين عزيز الحاتم   .٢٩

 االول ٥٨,٨٢٧ رافع محمد سنجار الجبوري   .٣٠

 االول ٥٨,٧١٢ وسام فتح اهللا محمد االسعد   .٣١

 االول ٥٨,٢٩٢ محمد زيدان حسن داؤد العكيدي   .٣٢

 االول ٥٨,١٧٦ علي حسن محمد احمد العكيدي   .٣٣

 االول ٥٧,٧١٤ نبيل عدنان نجيب سرسم   .٣٤

 االول ٥٧,٥٨٧ د جاسم احمد جاسم السبعاويمحم   .٣٥

 االول ٥٧,٥٢٦ سرمد نوفل حسين علي النجفي   .٣٦

 االول ٥٧,٢٧٨ عمار مجبل جاسم عكلة   .٣٧

 االول ٥٧,١٤٠ عباس ابراهيم مصطفى ابراهيم   .٣٨

 االول ٥٦,٦٢١ محمد ضياء جالل اسماعيل   .٣٩

 االول ٥٦,٥١٣ فهمي سليمان يونس احمد   .٤٠

 االول ٥٥,٠٤٣ فالح يوسف كاظم عبداهللا   .٤١

  



   



  

          المحاسبة : القسم              كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  وسبكالوري: الشهادة                                                                                  مسائي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج       ٢٣/٩/٢٠٠٣ في ٥٤٠١:  الجامعي  رقم وتأريخ االمر      ٢٠٠٣-٢٠٠٢:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦١,٢٣٨ عدنان الياس خضر العبداهللا   .١

 الثاني ٦٠,٩٦٦ لؤي عبد الوهاب ياسين محمد   .٢

 الثاني ٥٩,٩١٠ ندى ابراهيم عزيز احمد   .٣

 الثاني ٥٩,٨٤٣ هالت جمال ابراهيم رسول   .٤

 الثاني ٥٩,٦٧٦ طالل عبد القادر شيت حسين   .٥

 الثاني ٥٩,٣٩٥ زينة نوري سليم نعيم حداد   .٦

 الثاني ٥٩,٢٣٨ غازي حقي اسماعيل  الخياط   .٧

 الثاني ٥٩,١٤٩ هادي ياسين حسين الحمداني   .٨

 الثاني ٥٨,٢٦٤ عبد الرزاق حسن  الدباغهيثم    .٩

 الثاني ٥٧,٦٧٧ ماهر محمد ابراهيم اسماعيل   .١٠

 الثاني ٥٧,٥٩٥ محمد ابراهيم خليل الشيخ علي   .١١

 الثاني ٥٧,١٩٧ محمد وسمي اشويش علي العلي   .١٢

 الثاني ٥٧,١٠٥ ليث مزاحم عبد الرزاق قاسم العبيدي   .١٣

 يالثان ٥٧,٠٠٢ احمد حسن علي سليمان الطائي   .١٤

 الثاني ٥٦,٧١٦ صفوان سليمان خالد حسن العاني   .١٥

 الثاني ٥٦,٦٣٥ سعد محفوظ محمد قاسم   .١٦

 الثاني ٥٦,٤٥٣ ياسين احمد يونس عبداهللا   .١٧

 الثاني ٥٦,٤٤٢ لورنس مشل فارس تركي الفيصل   .١٨

 الثاني ٥٦,٤٢١ منى محمود حسو عبدو   .١٩

 الثاني ٥٦,٢٣١ رغد اقدام يونس جاسم النعيمي   .٢٠

 الثاني ٥٥,٧٧١  شهاب احمد الغواسامار محمد   .٢١

 الثاني ٥٥,٦٨٠ وسام طالل داؤد العمري   .٢٢

 الثاني ٥٤,٩٧٠ بشار ناظم ياسين مولود   .٢٣

 الثاني ٥٤,٨٦٧ عماد مؤيد عبداهللا   .٢٤

 الثاني ٥٤,٨٢٧ يقظان وعد اهللا بكر حسين   .٢٥

 الثاني ٥٤,٥٧٢ ذياب سليمان ناصر ذياب   .٢٦

 يالثان ٥٤,٤٠٨ علي احمد عبداهللا محمد   .٢٧

 الثاني ٥٤,١٥١ ماهر احمد حمداوي عطااهللا   .٢٨



 الثاني ٥٤,١٢٤ خالد عبد بكر عبداهللا   .٢٩

 الثاني ٥٣,٩٣٠ عمار غانم محمد حسين   .٣٠

 الثاني ٥٣,٨٥٤ عمر منير ابراهيم محمد عربو   .٣١

 الثاني ٥٣,٦٢٦ فراس رياض عبد يوسف   .٣٢

 الثاني ٥٣,٣١١ حسين عبد الرزاق حيدر عرفات   .٣٣

 الثاني ٥٣,٢٠٦ ؤدعصام محمد صادق دا   .٣٤

 الثاني ٥٢,٩٦٢ حسان محمد سعيد ياسين   .٣٥

 الثاني ٥٢,٣٦٥ احمد محمد علي محمد اليوسف   .٣٦

 
                          
   

 
 
 
 
 

    
 


