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 (الدور الثاني) 1122/1121للعام الدراسي 

 هـ2333/ذي القعدة/21الموافق  2/21/1121في  9/33/12311: بموجب االمر الجامعي المرقم 

 

 جسنة التخر المعدل الدور الجنس االسم الرباعي واللقب الفرع/القسم ت

 1122/1121 559.77 الثاني ذكر احمد موفق شحاذة محمد  إدارة األعمال 2

سعدية يحيى حسوني مصطفى  إدارة األعمال 1
 الطائي

 1122/1121 29.56. الثاني أنثى

 1122/1121 29525. الثاني ذكر سمير محمد صالح بازيد إدارة األعمال 3

إيمااااا صاااالح محماااود حسااايا  إدارة األعمال 3
 الصفار

 1122/1121 .59.5. الثاني أنثى

 1122/1121 59.52. الثاني ذكر خالد منير إبراهيم محمد عربو  إدارة األعمال 1

علاااااي عباااااد  محماااااد خلااااا   إدارة األعمال 6
 السبعاوي

 1122/1121 .59.7. الثاني ذكر

 1122/1121 69.75. الثاني ذكر مهند عبدالرحيم اميا كرموش  إدارة األعمال 1

أسااااااامة سااااااعد باااااا   ذنااااااوا  ارة األعمالإد 8
 السبعاوي

 1122/1121 69525. الثاني ذكر

محمااااد شااااين ساااارهيد نزياااا   إدارة األعمال 9
 اللهيبي 

 1122/1121 ..95.. الثاني ذكر

إباااراهيم خليااا  إباااراهيم خليااا   إدارة األعمال 21
 الخالدي

 1122/1121 .975.. الثاني ذكر

عباادالدادر احمااد محمااود علااي  إدارة األعمال 22
 الحيالي

 1122/1121 7..9.. الثاني ذكر

عبااااد الحميااااد ابااااراهيم اسااااود  إدارة األعمال 21
 خل  

 1122/1121 .9.6.. الثاني ذكر

وعااااد  احمااااد حامااااد شاااايخو  إدارة األعمال 23
 الحيالي

 1122/1121 95.5.. الثاني ذكر

عماااااار فانااااا  حساااااا احماااااد  إدارة األعمال 23
 النعيمي

 1122/1121 .977.. الثاني ذكر

محمد سعيد احمد محمد صديق  إدارة األعمال 21
 سيدوش

 1122/1121 .977.. الثاني ذكر

علاااااي ماسااااام محماااااد حساااااا  إدارة األعمال 26
 المبوري

 1122/1121 592.6. الثاني ذكر

زياااااد فاااااازي فيصااااا  حاماااااد  إدارة األعمال 21
 النعيمي

 1122/1121 5..59. الثاني ذكر

بااد  ساابهاا محمااود احمااد ع إدارة األعمال 28
 البوعمي  

 1122/1121 .59.6. الثاني ذكر

 1122/1121 595.2. الثاني ذكر حسام خيري محمد ماسم دليم  إدارة األعمال 29



منتظاار مشاار  صاااي  ياساايا  إدارة األعمال 11
 العكيدي

 1122/1121 ..597. الثاني ذكر

ساااعد حسااايا علاااي عبااادالدادر  إدارة األعمال 12
 طحاا 

 1122/1121 5..9.. الثاني ذكر

خلاادوا خاشاام محمااود محمااد  إدارة األعمال 11
 الراوي

 1122/1121 .9.7.. الثاني ذكر

شااع ا فااارم محمااود عزيااز  إدارة األعمال 13
 كداوي

 1122/1121 9525.. الثاني ذكر

مااااازا محمااااد ماساااام محمااااد  إدارة األعمال 13
 العبادي

 1122/1121 9.77.. الثاني ذكر

خاااوكر عاصااا  احماااد محماااد  إدارة األعمال 11
 الزيباري

 1122/1121 9557.. الثاني ذكر

مهناااد عبااادالمل  حسااايا حماااد  إدارة األعمال 16
 الراوي

 1122/1121 5..79. الثاني ذكر

 1122/1121 797.5. الثاني أنثى مسرة عامر حميد احمد الحلو  إدارة األعمال 11

هيم محماااااد طاااااا احماااااد إبااااارا إدارة األعمال 18
 الراوي

 1122/1121 ..796. الثاني ذكر

 1122/1121 79.65. الثاني ذكر نزا  حسيا علي نزا   إدارة األعمال 19

عاا ع عباادالخالق  اساام فاازا   إدارة األعمال 31
 الموادي

 1122/1121 ..795. الثاني ذكر

مظفاااار يحياااااى محمااااد ادهاااااام  إدارة األعمال 32
 المبوري

 1122/1121 .79.5. الثاني ذكر

فيصااااا  احماااااد زياااااد وطبااااااا  إدارة األعمال 31
 الفيص 

 1122/1121 79772. الثاني ذكر

 1122/1121 .7975. الثاني ذكر أنمار زيد عبدالرزاق محمد  إدارة األعمال 33

عمااار خلااا  محماااود مصاااطفى  إدارة األعمال 33
 المميلي

 1122/1121 7.9576 الثاني ذكر

عيد ديناااااا عصاااااام ساااااامي سااااا إدارة األعمال 31
 العبيدي

 1122/1121 7.95.2 الثاني أنثى

كرم عبدالمال  هاادي مصاطفى  إدارة األعمال 36
 الحمداني

 1122/1121 7.95.7 الثاني ذكر

ياااونم محماااود محماااد عماااا   إدارة األعمال 31
 اللهيبي 

 1122/1121 ..7.97 الثاني ذكر

 1122/1121 7.9672 الثاني ذكر عمار علي سالم رمب اللهيبي  إدارة األعمال 38

أيااااااا باسااااا  عباااااد  علاااااي  إدارة األعمال 39
 الدملومي

 1122/1121 7..7.9 الثاني أنثى

 1122/1121 ..7.97 الثاني ذكر محمد حمزة ماسم محمد  إدارة األعمال 31

احمااااد ياساااايا عبااااام معمااااي  إدارة األعمال 32
 العبيدي

 1122/1121 7292.5 الثاني ذكر



د صااا ل الاااديا محماااد محماااو إدارة األعمال 31
 إبراهيم الخطيب 

 1122/1121 ..7295 الثاني ذكر

مااااروة رافاااام محمااااود محمااااد  إدارة األعمال 33
 الزر ي

 1122/1121 .729.2 الثاني أنثى

ياااااونم نااااازار حساااااا علاااااي  إدارة األعمال 33
 الصفار

 1122/1121 729.55 الثاني ذكر

شااااااكر عايااااااد خلاااااا  صااااااالح  إدارة األعمال 31
 المبوري

 1122/1121 .72975 الثاني ذكر

عماااار محمااااد حساااايا محمااااد  إدارة األعمال 36
 الكربولي

 1122/1121 .72965 الثاني ذكر

محماااد شاااام  ياااونم عباااد   إدارة األعمال 31
 المولى 

 1122/1121 .72965 الثاني ذكر

زياد محمد طارق رحيم سناا  إدارة األعمال 38
 السناني 

 1122/1121 7296.5 الثاني ذكر

احمااااد علااااي صااااالح سااااليماا  إدارة األعمال 39
 المبوري

 1122/1121 .729.7 الثاني ذكر

بنياااااااااا حمياااااااادي حااااااااروش  إدارة األعمال 11
 عبدالعزيز 

 1122/1121 729522 الثاني ذكر

إيهاب أمير فانا  محماد علاي  إدارة األعمال 12
 الخلي  

 1122/1121 729.77 الثاني ذكر

ا    محمااااد أنمااااار علااااي ماااا إدارة األعمال 11
 المبوري

 1122/1121 729752 الثاني ذكر

صااااافية عباااادالكريم ماااارميم  إدارة األعمال 13
 حسيا الكردي

 1122/1121 729777 الثاني انثى

محماااود ممعاااة حساااا صاااالح  إدارة األعمال 13
 الحمداني

 1122/1121 6..759 الثاني ذكر

 1122/1121 759227 الثاني أنثى نور هيثم مهاد محمود الخياط إدارة األعمال 11

 1122/1121 759.26 الثاني ذكر احمد ليث يونم حسا الشعار   إدارة األعمال 16

فرحاااااا خالااااد ماساااام محمااااد  إدارة األعمال 11
 البدراني 

 1122/1121 759.55 الثاني ذكر

محمااااد خلاااا  ناصاااار حساااايا  إدارة األعمال 18
 المبوري

 1122/1121 ..7596 الثاني ذكر

 1122/1121 759.75 الثاني ذكر اشر  فوزي طا محمد أميا  األعمال إدارة 19

علاااااي عبدالمحساااااا إباااااراهيم  إدارة األعمال 61
 حسيا الموادي

 1122/1121 759577 الثاني ذكر

 1122/1121 7595.5 الثاني أنثى نور عزام صالح محمود أفا  إدارة األعمال 62

نااااازار كامااااا  ممياااااد طاااااابور  إدارة األعمال 61
 بوريالم

 1122/1121 5..759 الثاني ذكر

منه  عبادالرزاق ماسام محماد  إدارة األعمال 63
 العبدلي 

 1122/1121 .759.2 الثاني ذكر

 إحساا علي محمود خلي  إدارة األعمال 63
  

 1122/1121 759757 الثاني ذكر



محمااااود عااااامر خلاااا  ماساااام  إدارة األعمال 61
 الخفامي

 1122/1121 759777 الثاني ذكر

رياااا احمااد سااليماا حسااوا  إدارة األعمال 66
 الخاتوني

 1122/1121 .75977 الثاني ذكر

محماااااد ولياااااد شااااااكر ظااااااهر  إدارة األعمال 61
 اللهيبي 

 1122/1121 7.9277 الثاني ذكر

 1122/1121 7.9555 الثاني ذكر أياد سليماا علي محمد األسعد  إدارة األعمال 68

مااااد ماساااام حامااااد صاااابحي حا إدارة األعمال 69
 السنمري 

 1122/1121 7.97.7 الثاني ذكر

 1122/1121 .7.962 الثاني ذكر يحيى احمد محمد احمد  إدارة األعمال 11

 1122/1121 7.9677 الثاني ذكر احمد عزو خنر عزو  إدارة األعمال 12

بسام ساليماا محماود ساليماا  إدارة األعمال 11
 المواري 

 1122/1121 7.9677 الثاني ذكر

 1122/1121 7.9675 الثاني ذكر عمر سهي  نمم عبو الحسا  إدارة األعمال 13

زكريا تدي محمد علي ساليماا  إدارة األعمال 13
 السلطاا 

 1122/1121 .7.9.7 الثاني ذكر

نبيااااا  عباااااام خنااااار زكااااار  إدارة األعمال 11
 المحمود

 1122/1121 2..7.9 الثاني ذكر

 1122/1121 5..7.9 الثاني ذكر  فتحيزيد رياا عبد  إدارة األعمال 16

 1122/1121 ...7.9 الثاني ذكر رعد نافم محمود احمد  إدارة األعمال 11

علاااااي محماااااد ساااااعيد شااااانيط  إدارة األعمال 18
 اللهيبي 

 1122/1121 7.9.72 الثاني ذكر

 نبي  علي محمد علي حساا ا  إدارة األعمال 19
 خاا 

 1122/1121 7.9727 الثاني ذكر

باااااراع عباااااد  ناااااوا  علاااااي  إدارة األعمال 81
 الحديثي

 1122/1121 .7.977 الثاني ذكر

وفااااااع وعاااااد  ساااااليم أمااااايا  إدارة األعمال 82
 الحيالي

 1122/1121 7.97.7 الثاني أنثى

احماااااد زهيااااار ر و  صاااااالح  إدارة األعمال 81
 النعماا 

 1122/1121 5..779 الثاني ذكر

 1122/1121 6..779 الثاني ذكر يد عبد  حساعبدالعزيز م  إدارة األعمال 83

محمد سليماا حسيا محمد  إدارة األعمال 83
 األسعد

 1122/1121 779267 الثاني ذكر

صبري حسا عبد  حسا  إدارة األعمال 81
 اللويزي

 1122/1121 779625 الثاني ذكر

مني  خلي  إبراهيم احمد  إدارة األعمال 86
 السويفي

 1122/1121 779.57 الثاني ذكر

مصطفى حسيا علي عبد   إدارة األعمال 81
 االتروشي

 1122/1121 .77952 الثاني ذكر

 1122/1121 779757 الثاني أنثى أسماع عمر صفو الدباا إدارة األعمال 88

ودود صبحي ما    اوحيد  إدارة األعمال 89
 الخزاعي

 1122/1121 769252 الثاني ذكر



 

هشااااااام يااااااونم عبااااااد علااااااي  إدارة األعمال 91
 الحمداني

 1122/1121 7692.5 الثاني ذكر

سبعاوي حسيا محمد عويد  إدارة األعمال 92
 المبوري

 1122/1121 769.72 الثاني ذكر

عبدالستار محمـد احمد محمد  إدارة األعمال 91
 المبوري

 1122/1121 769557 الثاني ذكر

 1122/1121 769556 الثاني ذكر دلشاد مرميم محمد اميا  إدارة األعمال 93

 1122/1121 7695.7 الثاني ذكر عاد  حمود رحي  صالح       إدارة األعمال 93

إيهااااب صاااالح علاااواا حساااا  إدارة األعمال 91
 العيثاوي

 1122/1121 6..769 الثاني ذكر

 1122/1121 ...761 الثاني ذكر علي نافم صالح صلبي إدارة األعمال 96

 1122/1121 ..7697 الثاني ذكر احمد عبدالنافم ماسم محمد إدارة األعمال 91

خاااااال  علاااااي حساااااا احماااااد  إدارة األعمال 98
 العكيدي

 1122/1121   5..7.9 الثاني ذكر

تحسااااايا علاااااي محماااااد لماااااي  إدارة األعمال 99
 الخلي 

 1122/1121 5..7.9 الثاني ذكر

 1122/1121 .7.9.2 الثاني ذكر وليد عبد  مهدي العكيدي إدارة األعمال 211

 1122/1121 .7.9.5 الثاني ذكر راكاا هريم صلبي فدير إدارة األعمال 212

محسا إحسااا محساا شاهاب  إدارة األعمال 211
 العبيدي

 1122/1121 ..7.95 الثاني ذكر

 1122/1121 ..7.97 الثاني ذكر احمد رعد يونم علي  إدارة األعمال 213

طيااااة خلاااا  توفيااااق صااااطم ع إدارة األعمال 213
 المبوري

 1122/1121 759252 الثاني ذكر

 1122/1121 7597.5 الثاني ذكر عمر احمد صالح حمودي  إدارة األعمال 211

محمااااد تركااااي خلاااا  عبااااد   إدارة األعمال 216
 المبوري

 1122/1121 .759.2 الثاني ذكر

عاااازام عاااادناا شااااين عبااااد   إدارة األعمال 211
 العبيدي

 1122/1121 .75962 الثاني ذكر

 1122/1121 759.27 الثاني ذكر عمر هاني يحيى محمد   لندر  إدارة األعمال 218

زيد بساام متاي عبدالمسايح     إدارة األعمال 219
 مبو

 1122/1121 759.75 الثاني ذكر



 

  

 جامعة الموصل: الجامعة 
 االدارة واالقتصاد:الكلية

 الدراسة المسائية
 (الدور الثاني) 1122/1121للعام الدراسي 

 هـ 7333/ ذي القعدة / 71م الموافق   2172/  71/ 7فــي   9/33/27312: بموجب األمر الجامعي المرقم 
 

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم الرباعي واللقب الفرع/ القسم  ت  
 

العلوم المالية  7
 والمصرفية 

 2172/  2177 186585 الثاني ذكر عمر غانم قادر لطيف قدوري 

العلوم المالية  2
 والمصرفية 

عبدالستتتتار عبتتتدالعميم ادمتتتد عبتتتدالردم  
 الخالدي

 2172/  2177 186138 الثاني ذكر

العلوم المالية  3
 والمصرفية 

 2172/  2177 116512 الثاني انثى   ال سعدو  مها نمار دسو   عبدهللا

العلوم المالية  3
 والمصرفية 

 2172/  2177 156818 الثاني ذكر فاضل عباس عاشور ادمد الراشدي

العلوم المالية  1
 والمصرفية 

 2172/  2177 116511 الثاني انثى بسمة عبدالخالق علي عيسى الجاسم 

العلوم المالية  5
 والمصرفية 

 2172/  2177 136312 الثاني ذكر سالم جواد سالم خليل العبادي 

العلوم المالية  1
 والمصرفية 

 2172/  2177 136328 الثاني ذكر عمر يونس عبد قدو العكيدي

العلوم المالية  8
 والمصرفية 

 2172/  2177 136311 الثاني ذكر ادمد مظهر ظاهر ادمد العكيدي

العلوم المالية  9
 ة والمصرفي

 2172/  2177 126313 الثاني ذكر ادمد إسماعيل خليل ادمد العالف 



 

 جامعة الموصل: الجامعة 
 االدارة واالقتصاد:الكلية

 الدراسة المسائية
 (الدور الثاني) 1122/1121للعام الدراسي 

 هـ 7333/ ذي القعدة / 71م الموافق   2172/  71/ 7فــي   9/33/27312: بموجب األمر الجامعي المرقم 
 

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم الرباعي واللقب الفرع/ القسم  ت  
 

 2172/  2177 337133 الثاني ذكر وليد خالد شهاب احمد الراشدي المحاسبة 7

 2172/  2177 337939 الثاني ذكر أمير خزعل قاسم سلطان الحسو  المحاسبة 2

 2172/  2177 337321 الثاني ذكر ماهر احمد محمد حسين الجبوري المحاسبة 3

 2172/  2177 327311 الثاني ذكر فرام بشير حنا اشمونيريڤـان عدنان ا المحاسبة 3

 2172/  2177 377.71 الثاني ذكر مصطفى ساهر رؤوف سليمان البدري المحاسبة 1

 2172/  2177 .37733 الثاني ذكر عبيدة وسام حمزة محمد العباسي  المحاسبة 3

 2172/  2177 317.17 الثاني ذكر مازن طالل عبدهللا سليمان السالم  المحاسبة 1

 2172/  2177 317.23 الثاني ذكر بشار عبدالمجيد حياوي قاسم  المحاسبة .

 2172/  2177 317191 الثاني ذكر سامح امجد هادي إبراهيم الحمداني المحاسبة 9

 2172/  2177 317137 الثاني ذكر احمد عسكر عبد احمد الجبوري المحاسبة 71

 2172/  2177 317193 الثاني ذكر إبراهيم العبوشي نورس داؤد سليمان المحاسبة 77

 2172/  2177 .19733 الثاني ذكر محمد اثير سعد هللا عبودي النعيمي  المحاسبة 72

 2172/  2177 197319 الثاني انثى دلبر عمر احمد حسين الهسنياني المحاسبة 73

 2172/  2177 1.7913 الثاني ذكر اشرف حسن صديق محمد علي زكريا المحاسبة 73

 2172/  2177 1.7937 الثاني ذكر مروان علي فتحي سلطان  المحاسبة 71

محمدددددد عبدددددد السندددددي حامدددددد إسدددددماعيل  المحاسبة 73
 الطاقجي

 2172/  2177 1.7131 الثاني ذكر

 2172/  2177 1.7293 الثاني ذكر راسن جورج سعيد سمعان عرب  المحاسبة 71

 2172/  2177 ...117 الثاني ذكر صطفى السلطان محمد حاتم حامد م المحاسبة .7



 2172/  2177 117.73 الثاني ذكر احمد رعد داؤد محمود الحامد  المحاسبة 79

 2172/  2177 117.12 الثاني ذكر قتيبة عبدالوهاب علي رجب  المحاسبة 21

 2172/  2177 117131 الثاني ذكر مؤيد سعيد عبدهللا طه االتروشي  المحاسبة 27

 2172/  2177 117113 الثاني ذكر محمد أمية توفيق محمد نجيب الجادر  المحاسبة 22

 2172/  2177 1173.1 الثاني ذكر تميم موفق إسماعيل محمد طاهر الجلبي  المحاسبة 23

 2172/  2177 117331 الثاني ذكر عمر عبدالرزاق محمد ياسين المحاسبة 23

 2172/  2177 117317 الثاني ذكر ل محمودمحمد فاتح محمد جمي المحاسبة 21

 2172/  2177 117321 الثاني ذكر مهند ثامر إبراهيم السماك  المحاسبة 23

 بشير مقداد كروم ياس العاني المحاسبة 21
 

 2172/  2177 117211 الثاني ذكر

 2172/  2177 117731 الثاني ذكر احمد فائز صديق سليمان الصراف المحاسبة .2

 2172/  2177 117132 الثاني ذكر كرم حاتم عبدالسني عبدالرحمن العاني محاسبةال 29

 2172/  2177 .11711 الثاني ذكر زيد صالح الدين سالم صالح النعيمي  المحاسبة 31

 2172/  2177 .13797 الثاني ذكر إبراهيم محسن علي محمد البدراني  المحاسبة 37

إبراهيم الشيخ     احمد إبراهيم أمين  المحاسبة 32  

 

 2172/  2177 137.91 الثاني ذكر

 2172/  2177 137.27 الثاني ذكر غدير نبيل عزيز حامد الحيالي المحاسبة 33

 مد مولودـدهللا محـعب المحاسبة 33
 ح هللا العلي بك ـفت 

 2172/  2177 137.72 الثاني ذكر

 2172/  2177 1373.1 الثاني ذكر محمد قاسم تقي موسى  المحاسبة 31

 2172/  2177 1373.3 الثاني ذكر ة يحيى قاسم حسين بعق المحاسبة 33

 2172/  2177 137323 الثاني انثى خولة خالد فتحي عبدالقادر الشعار  المحاسبة 31

 2172/  2177 1373.1 الثاني ذكر احمد صالح شيت خليل البصيري المحاسبة .3

 2172/  2177 137313 الثاني ذكر محمد الجوعانياحمد فرحان إبراهيم  المحاسبة 39

 2172/  2177 137233 الثاني ذكر عثمان محمد علي احمد السيدية   المحاسبة 31

 2172/  2177 117.73 الثاني ذكر عمر وليد كريم احمد حمندي  المحاسبة 37

 2172/  2177 .11733 الثاني ذكر عمر محمد يونس خضر الشيخ المحاسبة 32

غفددددران إحسددددان علددددي يددددونس خضددددر  المحاسبة 33
 الربيعي

 2172/  2177 117117 الثاني انثى



 

 
 
 
 
 

 
       

  

 2172/  2177 117117 الثاني انثى زهراء مشتاق حميد علي النعيمي المحاسبة 33

 2172/  2177 137921 الثاني ذكر محمد فوزي داؤد سليمان العبيدي المحاسبة 31

 2172/  2177 137971 الثاني كرذ اشرف احمد سلطان فتحي  المحاسبة 33

 2172/  2177 137.31 الثاني انثى سڤين وليد حميد مجيد  المحاسبة 31

 2172/  2177 1371.1 الثاني ذكر سيف احمد محمد خلف عباس  المحاسبة .3

 2172/  2177 137339 الثاني ذكر سيف نزار علي عبدهللا  المحاسبة 39

 2172/  2177 137193 الثاني ذكر نون الطائيمحمد توفيق يونس ذ المحاسبة 11

 2172/  2177 1373.3 الثاني ذكر فهد عبدالمحسن داؤد سلوم الجبوري  المحاسبة 17

 2172/  2177 137713 الثاني ذكر محمد فارس محمود احمد  المحاسبة 12

 2172/  2177 1371.1 الثاني ذكر محمد نوفل إسماعيل عبدالباقي حمودات  المحاسبة 13

 2172/  2177 1379.9 الثاني ذكر حكم خزعل غانم خضر العبدال  المحاسبة 13

 2172/  2177 137931 الثاني انثى دنيا محمد سمير جارو محمد العباسي  المحاسبة 11

 2172/  2177 137.21 الثاني ذكر عبدالكريم سعيد حمو عباس الحاج  المحاسبة 13

 2172/  2177 137117 الثاني ذكر يحيى العبيدي ايهاب هاشم جرجيس المحاسبة 11

ياسدددر مصدددطفى بهددداء الددددين مصدددطفى  المحاسبة .1
 العبيدي 

 2172/  2177 137133 الثاني ذكر

 2172/  2177 137111 الثاني ذكر شيرزاد جمال ميرخان عبدهللا  المحاسبة 19

 2172/  2177 .13731 الثاني ذكر فراس عبدهللا محمد يوسف المحاسبة 31

 2172/  2177 .13771 الثاني ذكر محمود عمر محمود غزال الطائي المحاسبة 37

 2172/  2177 137731 الثاني ذكر سيف فاضل حميد عبدالوهاب الصائغ  المحاسبة 32
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