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

 
الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 

 
                       اسم دورة التخرج :۸/۸/۲۰۰۷ في ۱۳۳٥۳        رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦۲.۰۹٥ عبدالرحمن عبدالموجود احمد  .189
 االول ٦۱.۷۹۰ حال فاروق يحيى عبدالفتاح  .190
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 االول ٦۰.۸۰۳ مشتاق احمد عجاج جرجيس  .197
 االول ٦۰.۷۲٥ علي حامد احمد سلطان  .198
 االول ٦۰.۷۰٤ عمر فتاح عبدهللا فتاح  .199
 االول ٦۰.۳۸۳ ياسر طارق احمد عبو  .200
 االول ٦۰.۳۷٥ زياد إبراهيم حردان محمد  .201
 االول ٦۰.۲٤۰ يونس محمد رجب حسن  .202
 االول ٦۰.۱٦۷ احمد غانم سعدهللا جاسم  .203
 االول ٦۰.۱۲۱ كمال محمود يحيى شكر  .204
 االول ٦۰.۰۳۷ بشار طالل داؤد سليمان  .205
 االول ٦۰.۰۲٦ احمد مصطفى صالح محمد  .206
 االول ٦۰.۰۰۰ حمد صالح احمد زاير  .207
 االول ٥۹.۷٥۸ علي بشير محمد سعيد  .208
 االول ٥۹.۷۱۲ مهند عبدالعالي طه العباسي  .209
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 االول ٥۹.۳٥۲ ظافر عبد جاسم محمد  .211
 االول ٥۹.۳۰۷ محمد بدر محمد عبدهللا  .212
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الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                                         القسم :المحاسبة         

 
الدراسة : مسائي                                                                                            الشهادة : بكالوريوس 

 
                       اسم دورة التخرج :۸/۸/۲۰۰۷ في ۱۳۳٥۳        رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج :

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٥۷.٥۲۸ علي جاسم محمد علي  .220
 األول ٥۷.٤۹۷ علي حسين حازم ناظم  .221
 األول ٥۷.۰۲٦ فراس علي حمادي احمد  .222
 األول ٥٦.۹٥٦ سيف محمد جاسم طروم  .223
 األول ٥٦.۷٥٥ علي احمد فخري مصطفى  .224
 األول ٥٦.٥۸۱ عمر محمد عبد احمد  .225
 األول ٥٦.۳۹۷ أزهار عبد محمود حسين  .226
 األول ٥٥.۰٥۸ زكريا مظفر اسعد محمد  .227
 األول ٥٤.۹٥۱ نشوان محمد طاهر احمد محمد  .228
 األول ٥٤.۱۳۸ عمر محمد سعيد إبراهيم حمادي  .229
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الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                              القسم :علوم مالية ومصرفية         
 

الدراسة : مسائي                                                                                        الشهادة : بكالوريوس 
 

               اسم دورة التخرج :۸/۸/۲۰۰۷ في ۱۳۳٥۳           رقم وتأريخ االمر الجامعي :  ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج :   
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
االول  ۹۲.٥٦۷ عمار شهاب احمد عويد  .233
 االول ۸٤.۹۸۹ رشدي سعد رشيد عبداهللا  .234
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 االول ۷٤.۷۲۳ احمد زكريا صالح اسماعيل  .246

 االول ۷۳.۹۹٦ سيروان سعداهللا حسين محمد  .247
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 االول ٦۹.۰۷٤ وليد علي عبداهللا حمادي  .253
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الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                              القسم :علوم مالية ومصرفية         

 
الدراسة : مسائي                                                                                        الشهادة : بكالوريوس 

 
               اسم دورة التخرج :۸/۸/۲۰۰۷ في ۱۳۳٥۳           رقم وتأريخ االمر الجامعي :  ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج :   

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦٥.۹۸۳ عمر احمد حسين عبو  .263

 االول ٦٥.۸۱٥ يونس عبد االله كامل محمد  .264
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 االول ٦۳.٤٦۷ احمد خليل حسين منصور  .278
 االول ٦۳.٤٥۲ احمد شهاب احمد حسين   .279
 االول ٦۳.۲٦٦ حامد صالح حامد احمد  .280
 االول ٦۲.۸۷۷ نذير عيدو سليمان درويش   .281
 االول ٦۲.٤۷٤ مهند عبد الفتاح محمد مصطفى   .282
 االول ٦۲.۰٦۰ اياد عبد السالم عبداهللا خضير  .283
 االول ٦۲.۰۲۳ خمائل خالد يونس عون  .284
 االول ٦۱.۸٤۱ ياسر عبداهللا علي صالح  .285
 االول ٦۱.۳٤۸ عالء عبد الكريم محمود عبد الرحمن  .286
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الجامعة :  جامعة الموصل               الكلية :  كلية االدارة واالقتصاد                              القسم :علوم مالية ومصرفية         

 
الدراسة : مسائي                                                                                        الشهادة : بكالوريوس 

 
               اسم دورة التخرج :۸/۸/۲۰۰۷ في ۱۳۳٥۳           رقم وتأريخ االمر الجامعي :  ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج :   

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٥۹.۹۲٥ بشير اسعد مطلك الجبوري  .294
 االول ٥۹.٧٥٠ سيف سعد احمد مجيد  .295
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 االول ٥۸.۹۹۲ عارف جميل محمد امين  .305
 االول ٥۸.۹۸۱ عالء عامر محمد علي الصوفي  .306
 االول ٥۸.۳۹۰ معن عبد الستار سالم عبداهللا  .307
 االول ٥۸.۳۳۸ احمد سمير عبداهللا علي  .308
 االول ٥۸.۳۲۹ علي محمد حسين عطية  .309
 االول ٥۸.۲۹٦ صفاء صالح عبد القادر صالح  .310
 االول ٥۸.۱۱۹ عدي يونس احمد يونس  .311
 االول ٥۷.٤۸۱ قصي سالم الياس محمد  .312
 االول ٥۷.٤٦۸ ادمون اصطيفان كوركيس العقراوي  .313
 االول ٥۷.٤٥۱ اياد سرهيد احمد الجبوري  .314
 االول ٥۷.٤۱۱ منهل محمد نزيه عبداهللا   .315
 االول ٥٦.٥۲۱ عمر عصام محمد صالح  .316
 االول ٥٦.٤۸۸ عبد العزيز جعفر محمد علي  .317
 االول ٥٦.۳٦۰ قصي قحطان محمد علي  .318
 االول ٥٦.۲۲٤ براء نايف زيدان شكر  .319
 االول ٥٥.۰۰۱ احمد عثمان سليمان عثمان  .320
 االول ٥٤.۲٥۷ محمد امير خيري توفيق  .321

 



  



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                             الشهادة : بكالوريوس 

 
           اسم دورة التخرج :۱/۱۰/۲۰۰۷ في ۹/۳۳/۱٦۱۱۹          رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج : 

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

الثاني  ۷٤.۳٤٥ عبد المجيد حامد إبراهيم محمد  .322
 الثاني ٦٦.۳٦۰ جاسم حمد محمد عبداهللا   .323

 الثاني ٦۲.۸۸٤ احمد سعود خطاب جنعان  .324

 الثاني ٦۲.۳۲۷ شاكر محمود فتحي الصبيح  .325

 الثاني ٦۲.۲۰۷ ازاد ادريس عابد يونس  .326

 الثاني ٦۱.۳٦٦ سيف لقمان سليم محمود  .327

 الثاني ٦۱.۱۹۰ شهاب سبع محمد حسن  .328

 الثاني ٦۰.٤۸٦ محمد رضوان محمد عسكر  .329

 الثاني ٦۰.٤۳۱ زياد خلف حبيب حسين  .330

 الثاني ٦۰.۳۰۹ وجين وضين محمود سلطان  .331

 الثاني ٦۰.۰۷۹ فراس عبد الستار زيدان يحيى  .332

 الثاني ٥۹.۹٤۰ مروان عصام عبد اللطيف يحيى   .333

 الثاني ٥۹.٦۲۹ عدنان عبد الرزاق عبد العزيز طابور  .334

 الثاني ٥۹.٥۷۰ شفان خلف قادر محمد امين  .335

 الثاني ٥۹.٤۱۸ عبد الحميد مصطفى محمد الطه  .336

 الثاني ٥۹.۳۳٤ بسام ياسين عبد داؤد  .337

 الثاني ٥۹.۱۸۱ خضر اضحوي هدمان عثيث  .338

 الثاني ٥۸.۹۲۹ حسين كردي صالح عبد اهللا   .339

 الثاني ٥۸.۷۲۱ معتصم سليمان احمد حسين  .340

 الثاني ٥۸.۳۱٤ فائز طارق دبو محمد  .341

 الثاني ٥۸.۲۱٤ صالح جوكو سعدو شمو  .342

 الثاني ٥۷.۷۲۹ حارث طه صالح فياض  .343

 الثاني ٥۷.٥۱۰ سيف علي عزيز خليف  .344

 الثاني ٥۷.۳۷٦ ميسرة خالد شريف يحيى  .345

 الثاني ٥۷.۳۱۰ علي خلف معيوف عثمان  .346

 ٥۷.۲۷۸۷ اياد اسماعيل مرعي   .347
 الثاني

348.  
 ٥۷.۲٤٤ عالء حسين احمد مهندس

 الثاني

 الثاني ٥۷.۱٥۹ وعد علي ابراهيم خضر   .349

 الثاني ٥۷.۰۷۳ مؤيد محمد حميد محمد  .350

 الثاني ٥٦.۸٥٦ عماد يونس جمعة حميد  .351

 الثاني ٥٦.۷۹٦ فهد عبد اهللا يوسف محمود  .352



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

 
الدراسة : مسائي                                                                                             الشهادة : بكالوريوس 

 
           اسم دورة التخرج :۱/۱۰/۲۰۰۷ في ۹/۳۳/۱٦۱۱۹          رقم وتأريخ االمر الجامعي : ۲۰۰٦/۲۰۰۷سنة التخرج : 

                            
الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 الثاني ٥٦.٥۰۳ محمد فاضل اسماعيل ذياب  .353
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 الثاني ٥٥.۷۱٤ زيد سالم حسن احمد  .358

 الثاني ٥٥.٤۳۷ عمر عدنان عبد السالم طه  .359

 الثاني ٥٤.٥۷۲ علي محمد عبد اهللا رضا الشالل  .360

 الثاني ٥٤.٤۱۰ ثامر ابراهيم يونس حمود  .361

 الثاني ٥٤.۱۷۷ ريان حسين علي غزال  .362

 الثاني ٥۳.۸۳۲ ماجد عبد الرحمن محمد الجبوري  .363
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