
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
رقم وتاریخ االمر الجامعيالمعدلاالختصاصالقسماالسمت
1649/11/3 في 73.1661989/12/20إدارة األعمالإدارة األعمالحكمت رشید سلطان محمد1
15918/11/3 في 76.9391989/12/11إدارة األعمالإدارة األعمالسعد فاضل عباس محمود2
11025/11/3 في 73.8981989/9/23إدارة األعمالإدارة األعمالانتصار توفیق سلطان3
1139/11/3 في 75.6061990/1/25إدارة األعمالإدارة األعمالاحمد سلیمان محمد 4
961/11/3 في 74.8481990/1/23إدارة األعمالإدارة األعمالسلطان احمد خلیف سلطان5
13824/1/3 في 75,6361990/12/15إدارة األعمالإدارة األعمالنافع ذنون حمید ذنون6
753/11/3 في 77,3631991/4/29إدارة األعمالإدارة األعمالفائق مشعل قدوري موسى7
1266/11/3 في 78,6661991/5/14إدارة األعمالإدارة األعمالماجد محمد صالح سلیمان8
132/11/3 في 78,8781991/5/15إدارة األعمالإدارة األعمالجالل سعد الملوك عبد الرحمن شریف9
1373/11/3 في 73,8781991/5/16إدارة األعمالإدارة األعمالسالم حامد حمدي محمد10
835/11/3في 73,5421992/2/3إدارة األعمالإدارة األعمالانیس احمد عبد اهللا خضر11
829/11/3 في 75,6281992/2/3إدارة األعمالإدارة األعمالمیسر ابراھیم احمد عبد الرحیم12
2132/11/3 في 76,4171992/3/19إدارة األعمالإدارة األعمالایمان جمیل قاسم حمو13
2162/11/3 في 75,1021992/3/22إدارة األعمالإدارة األعمالخالد حامد عبد عزیز14
3494/11/3 في 77,9421992/5/3إدارة األعمالإدارة األعمالصباح انور یعقوب علي15
3658/11/3 في 77,8281992/5/10إدارة األعمالإدارة األعمالھادي خلیل اسماعیل موسى16
3715/11/3 في 81,2851992/5/11إدارة األعمالإدارة األعمالصالح حمزة فتاح حسین17
3113/113 في77,6751993/4/22إدارة األعمالإدارة األعمالعبد الستار محمد علي الیاس18
3154/11/3في74,9221993/4/24إدارة األعمالإدارة األعمالاحالم ابراھیم سلیمان حبیب19
3143/11/3 في 76,1191993/4/24إدارة األعمالإدارة األعمالجمال عبد اهللا مخلف عبد اهللا20
3038/11/3 في 75,6381993/4/19إدارة األعمالإدارة األعمالابراھیم جمیل علي عبد القادر21
832/11/3في 811994/1/27إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد مصطفى عبد القادر سلیمان22
8820/11/3 في 74,4161993/10/26إدارة األعمالإدارة األعمالمحمود علي محمد الروسان23
833/11/3 في79,3411994/1/27إدارة األعمالإدارة األعمالطارق الیاس خلو حسن24
4042/11/3 في 74,0831994/5/18إدارة األعمالإدارة األعمالمنال عبد الجبار ابراھیم جاسم25
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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
4963/11/3 في76,5131994/6/28إدارة األعمالإدارة األعمالاالء حسیب عبد الھادي یحیى26
6505/6/5 في 75,6941994/8/10إدارة األعمالإدارة األعمالرفعت محمد علي طھ خلیل27
8730/11/3 في 74,5831994/10/22إدارة األعمالإدارة األعمالندى عبد الباسط عبد الرزاق28
 9976/7/3في 82,4441994/11/30إدارة األعمالإدارة األعمالمعن وعد اهللا جار اهللا مال اهللا29
679/11/3 في 72,251995/1/2إدارة األعمالإدارة األعمالكاظم احمد جواد عباس30
1552/11/3 في 76,1941995/3/13إدارة األعمالإدارة األعمالمیسر زھیر الیاس احمد31
3\11\5407 في 2\8\82,1111995إدارة األعمالإدارة األعمالتیسیر محمد شحادة العفیشات32
3\11\611 في 27\1\76,5551996إدارة األعمالإدارة األعمالطالل عبد القادر اسماعیل33
3\11\5694 في 14\9\77,0551996إدارة األعمالإدارة األعمالسلیمان احمد سلیمان ال خطاب34
3\11\6280 في 5\10\76,5271996إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد سلیم خلیف الشورة35
3\11\6820 في 26\10\78,1661996إدارة األعمالإدارة األعمالدعاء نعمان محمد خضر36
3\11\8133 في 12\12\78,5551996إدارة األعمالإدارة األعمالرعد عدنان رؤوف علي 37
3\11\8715 في 30\12\78,9441996إدارة األعمالإدارة األعمالفالح علي سلطان محمد38
3\11\6292 في 12\8\72,8331997إدارة األعمالإدارة األعمالمارب حازم عبد الرزاق محمد39
5514/11/3 في 78,5831997/7/10إدارة األعمالإدارة األعمالاسعد حماد موسى ابو رمان40
3\11\4408 في 13\7\72,0831998إدارة األعمالإدارة األعمالمعن محمد صالح الزغبي41
3\11\9178 في 24\12\73,2771998إدارة األعمالإدارة األعمالفاطمة جعفر حبیب محمود42
3\11\1606 في 7\3\75,0831999إدارة األعمالإدارة األعمالرافعة ابراھیم عبد اهللا حمدي43
3\11\2492 في 13\4\74,1381999إدارة األعمالإدارة األعمالسوسن ابراھیم رجب حسن44
3\11\10257 في 14\12\79,2221999إدارة األعمالإدارة األعمالعادل محمد عبد اهللا محمد45
3\11\407 في 18\1\772000إدارة األعمالإدارة األعمالمریم مصطفى سلیمان خمیس46
3\11\376 في 18\1\80,0272000إدارة األعمالإدارة األعمالحسن صبحي حسن عبد الرحمن47
3\11\378 في 18\1\79,2222000إدارة األعمالإدارة األعمالبشار ذنون محمد عبد اهللا48
3\11\1210 في 4\2\73,7772001إدارة األعمالإدارة األعمالعلي عبد الستار عبد الجبار عباس49
ش\1316 في 6\2\73,7772001إدارة األعمالإدارة األعمالنبال یونس محمد احمد50
3\11\1214 في 4\2\81,7772001إدارة األعمالإدارة األعمالاحمد یونس محمد عبد اهللا51
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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
3\11\2074 في 3\3\71,7222001إدارة األعمالإدارة األعماللیلى جار اهللا خلیل محمد52
3\11\5532 في 20\6\73,5272001إدارة األعمالإدارة األعمالبسام عبد الرحمن یوسف عبد الرحمن53
3\11\12934 في 3\12\73,5272001إدارة األعمالإدارة األعمالھدى عبد الرحیم حسین العلي54
3\11\1262 في 30\1\72,0272002إدارة األعمالإدارة األعمالبثینة لقمان احمد عبد الرحمن55
3\11\2251 في 27\2\74,1662002إدارة األعمالإدارة األعمالرغد محمد یحیى سلیمان56
3\7\2819 في 13\3\78,6382002إدارة األعمالإدارة األعمالعالء عبد السالم یحیى حسین57
3\11\3179 في 26\3\74,1382002إدارة األعمالإدارة األعمالصفاء ادریس عبودي صالح58
3\11\4021 في 15\4\71,8332002إدارة األعمالإدارة األعمالمیادة سالم محمود رضا59
3\11\3809 في 5\5\70,4722002إدارة األعمالإدارة األعمالثناء البیر توفیق سلیمان60
3\11\12240 في 24\10\70.05562002إدارة األعمالإدارة األعمالحیدر خضر سلیمان محمود61
3\11\13650 في 23\11\76.91672002إدارة األعمالإدارة األعمالفراس سلیمان حسن عبداهللا 62
3\11\866 في 25\1\2003 80.444إدارة األعمالإدارة األعمالاالء عبدالموجود عبدالجبار محمد63
3\11\557 في 18\1\74.0832003إدارة األعمالإدارة األعمالأحمد زھیر توفیق محمود64
3\11\1274 في 6\2\73.3332003إدارة األعمالإدارة األعمالشھاب محمد محمود طھ65
3\11\1281 في 6\2\72.8882003إدارة األعمالإدارة األعمالسنان قاسم حسین حیدر66
3\11\7168 في 29\11\71.8882003إدارة األعمالإدارة األعمالشیماء محمد صالح حسن حمید67
3\11\7907 في 24\12\72.55562003إدارة األعمالإدارة األعمالماجدة محسن عبدالرحمن محمد68
3\11\196 في 10\1\72.91672004إدارة األعمالإدارة األعمالعامر اسماعیل عبداهللا یونس69
2951/11/3 في 78.77782004/5/5إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد مصطفى حسین حسن70
2952/11/3 في 74.2772004/5/5إدارة األعمالإدارة األعمالمنذر خضر یعقوب آكوب71
3\11\3240 في 16\5\73.77782004إدارة األعمالإدارة األعمالبسمة ھشام محمد علي یونس72
3\11\1749 في 2\3\79.3052005إدارة األعمالإدارة األعمالعلي كنانة محمد عبدالمجید73
3\11\1785 في 3\3\77.1382005إدارة األعمالإدارة األعمالمیسون عبداهللا أحمد اسماعیل74
3\11\5130 في 30\5\75.3052005إدارة األعمالإدارة األعمالعالء احمد حسن عبید75
3\7\5640 في 12\6\83.8612005إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد عصام احمد قاسم76
3\11\5641 في 12\6\80.082005إدارة األعمالإدارة األعمالحسان ثابت جاسم محمد77
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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
3\11\5649 في 12\6\74.0272005إدارة األعمالإدارة األعمالشھاب احمد خضر سوار78
3\11\6583 في 5\7\76.4442005إدارة األعمالإدارة األعمالوالء جمال الدین نوري عبدالباقي79
3\11\6691 في7\7\71.3332005إدارة األعمالإدارة األعمالایمان بشیر محمد مصطفى80
3\11\6757 في 10\7\76.1942005إدارة األعمالإدارة األعمالاالء نبیل عبدالرزاق أحمد81
3\11\7113 في 19\7\72.772005إدارة األعمالإدارة األعمالشھلة سالم خلیل جواد82
3\11\7217 في 21\7\73.1662005إدارة األعمالإدارة األعمالمھا مصطفى جانكیر مصطفى83
3\11\2667 في 23\8\76.9162005إدارة األعمالإدارة األعمالرضاء حازم محمد یحیى84
3\11\12792 في 16\11\72.9722005إدارة األعمالإدارة األعمالریم سعد علي حسین85
3\11\2328 في7\2\76.2222006إدارة األعمالإدارة األعمالسندیة مروان سلطان حسن86
3\11\2596 في 12\2\77.5552006إدارة األعمالإدارة األعمالمظفر احمد حسین سلیمان87
3\11\2597 في 12\2\75.6112006إدارة األعمالإدارة األعمالعبدالرزاق خضر حسن محمد88
3\11\4389 في 8\3\79.0552006إدارة األعمالإدارة األعمالخالد محمد جمیل عبدالقادر عباس89
3\11\4449 في 9\3\77.5832006إدارة األعمالإدارة األعمالثائر طارق حامد محمد90
3\11\4487 في 9\3\76.0552006إدارة األعمالإدارة األعمالاسیل زھیررشید امین91
3\11\5431 في 23\3\73.9442006إدارة األعمالإدارة األعمالمحمد محمود حامد محمد92
3\11\5463 في 26\3\74.0552006إدارة األعمالإدارة األعمالدالور جالل غریب محمد93
3\11\7450 في 30\4\75.8052006إدارة األعمالإدارة األعمالاحمد حسین حسن كنو94
3\11\7467 في 30\4\73.0832006إدارة األعمالإدارة األعمالاحمد مؤید عطیھ احمد95
3\11\7468 في 30\4\74.8332006إدارة األعمالإدارة األعمالیونس احمد خلیل علي96
3\11\7469 في 30\4\75.252006إدارة األعمالإدارة األعمالبشار ذاكر صالح محمود97
3\11\7839 في 7\5\772006إدارة األعمالإدارة األعمالعلي عبدالفتاح محمود شاھر98
3\11\8449 في 16\5\73.1112006إدارة األعمالإدارة األعمالشیماء ناظم حمدون عزیز99
3\11\9198 في 30\5\73.9162006إدارة األعمالإدارة األعمالعبداهللا جاراهللا یونس مراد100
3\11\11071 في 4\7\73.752006إدارة األعمالإدارة األعمالباسل محمود طھ محمد101
3\11\11092 في 4\7\73.112006إدارة األعمالإدارة األعمالاسراء طارق حسین قاسم102
3\11\20405 في 14\12\80.1382006إدارة األعمالإدارة األعمالشفان احمد محمد اسماعیل103
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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
2085/11/3 في 76.3612007/2/8إدارة األعمالإدارة األعمالربیع علي زكر ھیاس104
3\11\2102 في 8\2\74.6662007إدارة األعمالإدارة األعمالعمر حسین ویسي حسین105
3\11\3131 في 25\2\79.8882007إدارة األعمالإدارة األعمالاضواء كمال حسین علي106
3\11\5948 في 3\4\73.6662007إدارة األعمالإدارة األعمالقاسم صالح محمود محمد107
3\11\7191 في25\4\74.6662007إدارة األعمالإدارة األعمالعمر محمد صبحي عبدالرزاق108
3\11\8662 في 21\5\76.752007إدارة األعمالإدارة األعمالرعد فاضل عبد القادر ارحیم109
3\11\20179 في 18\12\84.6942007إدارة األعمالإدارة األعمالعامر عبدالرزاق عبدالمحسن مدھاس 110
3\11\1231 في 29\1\75.4442008إدارة األعمالإدارة األعمالسامي شاھر عسكر محیمد111
3\11\1237 في 29\1\72.5832008إدارة األعمالإدارة األعمالیسرى غازي حسن حسین112
3\11\1822 في 7\2\78.6382008إدارة األعمالإدارة األعمالایمان نجم الدین عبداهللا خلیل113
3\11\1823 في 7\2\74.1382008إدارة األعمالإدارة األعمالرائد محمد حسن قادر114
3\11\2955 في 28\2\73.3332008إدارة األعمالإدارة األعمالسعادة حمزة حسن ھزاع115
3\11\2993 في 2\3\77.272008إدارة األعمالإدارة األعمالنبأ مؤید عبدالحسین موسى116
3\11\3692 في 12\3\76.6382008إدارة األعمالإدارة األعمالایھاب فخري یوسف مصطفى117
3\11\6648 في 29\4\73.772008إدارة األعمالإدارة األعمالھیثم حسن مصطفى حسین118
3\11\9377 في 24\6\74.5552008إدارة األعمالإدارة األعمالعلي اكرم عبداهللا علي119
3\11\1287 في 31\1\76,1112002اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةفارس یونس شمس الدین یونس120
3\11\1348 في 2\2\76,6112002اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةحسین نور الدین عزت عبدالعزیز121
3\11\6382 في 25\6\73,7772002اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةولید محمد محمد عبداهللا122
4770/11/3 في 74,5272002/5/5اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةلیلى مصطفى محمد بالل123
3\11\384 في 13\1\74.47222003اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةعمر حكمت مجید مصطفى 124
3\11\466 في 15\1\79.63892003اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةمحمد منیب محمود عبد اهللا125
3\11\572 19\1\79.22222003اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةداؤود سالم محمد حسن126
2356/11/3 في 77.52782004/4/17اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةعبد العزیز طیب فتحي جمعة127
2370/11/3 في 75.47222004/4/17اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةرعد الیاس درویش حسن128
5000/11/3 في 76.05562005/5/26اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةصفوان یاسین حسن شحادة129
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
5001/11/3 في 75.4722005/5/26اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةنشوان محمد عبد العالي عبدالرحمن130
5048/11/3 في 76.52005/5/26اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةأحمد علي حسین عطیھ131
5049/11/3 في 74.4722005/5/26اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةرأفت عاصي حسین غائب132
7007/11/3 في 76.1382005/7/17اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةأثیر حسو إسحاق توما133
8066/11/3 في 74.1382005/8/10اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةوجدان حسن حمودي حسن134
11920/11/3 في 74.1662005/11/17اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةرائد جنان بطرس ھدایا135
3330/11/3 في 782006/2/21اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةریاض جمیل وھاب جمعھ136
5544/11/3 في 74.3332006/3/27اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةامال سرحان سلیمان عثمان137
9192/11/3 في 74.882006/5/30اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةرغید إبراھیم إسماعیل عبداهللا138
12460/11/3 في 76.6112006/7/31اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةرنا جمال خلیل قاسم139
18712/11/3 في 74.2772006/11/15اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةأحمد ھاني محمد سلیمان140
19562/11/3 في 76.3612006/11/30اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةعمر علي إسماعیل عبداهللا141
4513/11/3 في 74.1382007/3/13اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةمعتصم ھود محمد صالح سلیم142
4514/11/3 في 77.7222007/3/13اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةغانم محمود أحمد محمود143
20221/11/3 في 75.3882007/12/26اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةھبة محمد حسین جدوع144
3776/11/3 في 75.8612008/3/13اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةبشار عزالدین سعید یحیى145
11915/11/3 في 74.52008/8/10اإلدارة الصناعیةاإلدارة الصناعیةإبتسام إسماعیل حنا بطرس146
16489/11/3 في 75.6111998/12/20اإلحصاءاإلحصاءابتھاج عبدالحمید محمد علي147

16490/11/3في 80.9711989/12/20اإلحصاءاإلحصاءھاسمیك انترانیك وارطان148
12546/11/3 في 82,51990/10/20اإلحصاءاإلحصاءعبد علي حمد خلف149
3\11\14106 في 26\12\75,4581990اإلحصاءاإلحصاءاریج عبدالقادر محمود خضر150
3\7\7747 في 29\12\78,7771990اإلحصاءاإلحصاءفارس غانم أحمد ابراھیم151
7275/11/3 في 84,9721991/12/2اإلحصاءاإلحصاءبسام یونس ابراھیم احمد152
1759/11/3 في 80,2221992/3/7اإلحصاءاإلحصاءباسم منصور عبداالحد كوریال153
2164/11/3 في 74,5551992/3/22اإلحصاءاإلحصاءظافر رمضان مطر عزیز154
2977/11/3في 76,6111992/4/23اإلحصاءاإلحصاءمنى منیر احمد عبداهللا155
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
2979/11/3 في 74,3611992/4/23اإلحصاءاإلحصاءعائدة یونس محمد احمد156
7768/11/3 في 76,4581993/9/29اإلحصاءاإلحصاءاحمد حسن علیان ابو ناقوس157
3\11\10923 في 20\12\75,8221993اإلحصاءاإلحصاءعماد فاضل جاسم محمد 158
2308/11/3 في 73,0281994/1/9اإلحصاءاإلحصاءمحاسن صالح عبداهللا عمر159
8793/11/3 في 721994/10/24اإلحصاءاإلحصاءحذیفة حازم طھ مجید160
1092/11/3 في 77,3051995/2/19اإلحصاءاإلحصاءبسام ھشام محمد علي یونس161
4282/11/3 في 73,3881995/6/22اإلحصاءاإلحصاءتیمور ھشام نصرت ویس162
3\11\1146 في 27\2\81,751996اإلحصاءاإلحصاءمحمود مؤید احمد محمد163
3\11\2681 في 5\5\76,1111996اإلحصاءاإلحصاءمثنى صبحي سلیمان ابراھیم164
3\11\3148 في 28\5\82,1661996اإلحصاءاإلحصاءخالدة احمد محمد عبداهللا165
3\11\6096 في 28\9\79,51996اإلحصاءاإلحصاءازھار عبدالرزاق سعید سلطان166
3\11\7697 في 26\11\70,4161996اإلحصاءاإلحصاءفاضل عباس حسن عبدالرحمن167
3\11\7699 في 26\11\701996اإلحصاءاإلحصاءاسماء غانم محمود شھاب168
3\11\8081 في 11\12\851996اإلحصاءاإلحصاءریا سالم محمد علي یوسف169
3\11\1132 في 25\2\79,251997اإلحصاءاإلحصاءمھند سعداهللا داؤد سلیمان170
3\11\3426 في 28\5\78,91997اإلحصاءاإلحصاءھیفاء عبدالجواد سعید سلیم171
3\11\1724 في 22\3\73,4161998اإلحصاءاإلحصاءطھ حسن علي قاسم172
3\11\1596 في 16\3\77,751998اإلحصاءاإلحصاءبشار عبدالعزیز مجید عزیز173
3\11\2107 في 12\4\80,51998اإلحصاءاإلحصاءریم علي عبد الحسین الجراح174
3\11\1676 في 18\3\74,251999اإلحصاءاإلحصاءصالح مؤید شاكر جرجیس 175
962/11/3 في 78.0631990/1/23االقتصاداالقتصادجمال محمد نجیب احمد176
963/11/3 في 77.7091990/1/23االقتصاداالقتصادحسین محرم قاسم177
12537/11/3 في 80,2091990/10/20االقتصاداالقتصادعامر محمد یونس احمد178
13823/11/3 في 76,3061990/12/15االقتصاداالقتصادالویس عبوش یونو ھدایة179
528/11/3 في 74.6611991/4/22االقتصاداالقتصادخالد حمادي حمدون خطاب180
688/11/3 في 72.6121991/4/27االقتصاداالقتصادشھاب احمد اسماعیل ابراھیم181
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
857/11/3 في 78,9511991/5/4االقتصاداالقتصادخالد یونس عبد اهللا یونس182
2064/11/3 في 78,7901991/6/3االقتصاداالقتصادمثنى عبد الرزاق حسن علي183
2617/11/3 في 79,3711991/6/19االقتصاداالقتصادخلیل غازي حسن شیخ اومر184
578/11/3 في83,1561992/1/25االقتصاداالقتصادرضا صاحب ابو احمد خلف185
2978/11/3 في 84,8121992/4/23االقتصاداالقتصادبشار احمد عبد الرزاق محمد186
3013/11/3 في 72,2811992/4/25االقتصاداالقتصادجمال یلدا یونادام اوشانا187
3483/11/3 في 74,7181992/5/3االقتصاداالقتصادمصعب عبد السالم طھ عبد اهللا188
3481/11/3في 81,3871992/5/3االقتصاداالقتصادقیس ناظم غزال رشید189
3482/11/3 في 76,2811992/5/3االقتصاداالقتصادسمیر حنا بھنام حنا190
3484/11/3 في 72,7811992/5/3االقتصاداالقتصادوائل سامي طھ محمود191
2467/11/3 في 81,8251993/3/30االقتصاداالقتصاداحمد فتحي عبد المجید قاسم192
3364/11/3 في 73,281993/5/3االقتصاداالقتصادعبد السالم بكر محمود عبد اهللا193
7767/11/3 في82,7421993/9/29االقتصاداالقتصادھاشم محمد عبد اهللا صالح194
11404/11/3 في 79,8781993/12/30االقتصاداالقتصادنزار صدیق الیاس محمد195
10917/11/3 في 740,6071993/12/20االقتصاداالقتصادمحمد سلمان محمد عمر الي196
10921/11/3 في 80,9541993/12/20االقتصاداالقتصادنجاح ھاوار سعید حسین197
10922/11/3 في 75,8941993/12/2االقتصاداالقتصادعبد العزیز خطاب حسن خطاب198
3\11\8116 في 11\12\78,5551996االقتصاداالقتصاداحمد ابراھیم عبد منصور199
3\11\7040 في 3\11\78,8611996االقتصاداالقتصادمحمد االمین ولد خطري200
3\11\285 في 14\1\75,9161997االقتصاداالقتصادفوزي جمعة سلطان جمعة201
3\11\1279 في 3\3\76,51997االقتصاداالقتصادعبدالرزاق عزیز حسین202
3\11\2985 في 18\5\76,8611997االقتصاداالقتصادعوض بن عوض یسلم علي203
3\11\9630 في 9\11\74,0551997االقتصاداالقتصادسحر عبد الجبار محمود عبد الرحمن204
3\11\10138 في 25\12\76,8051997االقتصاداالقتصادعمار محمد سلو احمد 205
3\11\8074 في 15\10\75,3881997االقتصاداالقتصادخیري مصطفى سعید یوسف206
3\11\7541 في 13\10\81,7221999االقتصاداالقتصادسوعید محمد علي فركاجي207
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
3\11\7137 في 2\10\71,9721999االقتصاداالقتصادمحمد بو جالل رحو عبد القادر208
3\11\1226 في 15\2\79,4722000االقتصاداالقتصاداوس فخر الدین ایوب محمد امین209
3\11\2435 في 3\4\82,752000االقتصاداالقتصادسراء سالم داؤد سلیمان210
3\11\5335 في 2\7\82,2772000االقتصاداالقتصادحامد عوید محمود حامد211
3\11\1724 في 19\2\80,2772001االقتصاداالقتصادعبد الوھاب ذنون سعدون احمد212
3\11\2027 في 1\3\74,6112001االقتصاداالقتصادسعدون حسین فرحان علي213
3\11\7584 في 12\8\74,3612001االقتصاداالقتصادعبد الناصر صبحي ابراھیم رسول214
3\11\10812 في 17\10\75,1112001االقتصاداالقتصادنزار قاسم احمد حامد215
3\11\13764 في 27\12\72,3052001االقتصاداالقتصادمحمد اقبال مطلق دحیل216
3\11\1184 في 29\1\75,3052002االقتصاداالقتصادایمان مصطفى رشاد مصطفى217
3\11\5086 في 2\6\71,0272002االقتصاداالقتصادفاطمة ابراھیم خلف ابراھیم218
3\11\5576 في 4\6\73,1382002االقتصاداالقتصادسالم عبد اهللا محمد باسوید219
3\11\7562 في 22\7\73,8882002االقتصاداالقتصادشیالن صباح فقي عزیز220
3\11\7906 في 24\12\73.63892003االقتصاداالقتصادمحمد نایف محمود جمعة221
3\11\3241 في 16\5\73.94442004االقتصاداالقتصادضحى سالم احمد محمد222
3\11\5674 في 5\75.61182004االقتصاداالقتصادعقبة محمد نوري امین223
3\11\5675 في 5\8\80.30562004االقتصاداالقتصادابراھیم ادیب ابراھیم محمود224
3\11\5764 في 8\8\78.91672004االقتصاداالقتصاداحمد طارق محمود حسین225
3\11\7359 في 21\9\72.8882004االقتصاداالقتصادندى سھیل سطام عیسى226
3\11\7218 في 21\7\75.9162005االقتصاداالقتصاددینا احمد عمر حمید227
3\11\7219 في21\7\72.5832005االقتصاداالقتصادرفاه عدنان نجم عبد اهللا228
3\11\8666 في 23\8\75.72005االقتصاداالقتصادعالء وجیھ مھدي محمد صالح229
9\11\171115 في 29\12\73.082005االقتصاداالقتصادمھند منیر بشیر محمد230
3\11\2329 في 7\2\73.252006االقتصاداالقتصادرباح جمیل سعد الدین صالح231
3\11\4496 في 9\3\80.3052006االقتصاداالقتصادمحمد وحید حسن وحید232
3\11\4505 في 9\3\75.552006االقتصاداالقتصادمصطفى فاضل حمادي احمد233
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
3\11\9837 في 11\6\75.1662006االقتصاداالقتصادرقیة خلف حمد طلب234
3\11\12579 في 1\8\73.1382006االقتصاداالقتصادرغید عماد الدین بشیر سعید235
3\11\14964 في 12\9\72.41672006االقتصاداالقتصادھاشم محمد سعید رشید236
3\11\20343 في 13\12\72.8882006االقتصاداالقتصادعمر ھشام صباح فخري237
3\11\1969 في 6\2\81.3332007االقتصاداالقتصادشیماء محمد نجیب جمیل238
3\11\4519 في 13\3\73.252007االقتصاداالقتصادمحمد نجیب صالح عبد اهللا239
3\11\14057 في 26\8\72.8882007االقتصاداالقتصادصبحي بكر عثمان علي 240
3\11\18414 في 19\11\78.7222007االقتصاداالقتصادمحمد فتحي شاكر صالح241
3\11\6645 في 29\4\76.2222008االقتصاداالقتصادسلیمان عمر محمد ھادي 242
3\11\9376 في 24\6\76.5552008االقتصاداالقتصادسالم انور احمد 243
3\11\10571 في 17\7\82.752008االقتصاداالقتصادعبداهللا خضر عبطان ابراھیم 244
3\11\10576 في 17\7\74.6662008االقتصاداالقتصادھیثم اكرم سعید توفیق245
3\11\10577 في 17\7\74.3882008االقتصاداالقتصادسعاد عبد القادر قاسم قادر246
2940/11/3 في 79.052004/5/4علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةعمر غازي عزیز یوسف247
2941/11/3 في 78.77782004/5/4علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةرواء أحمد یوسف عثمان248
2950/11/3 في 77.6382004/5/5علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةإیمان عبدالمطلب حسن محمد249
4535/11/3 في 76.8882004/6/28علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةرغد ریاض عبداهللا یحیى250
940/11/3 في 75.252005/2/6علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةفتحي محمد سلیمان حساني251
5078/11/3 في 77.6662005/5/29علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةسجى فتحي محمد یونس252
5645/11/3 في 75.2772005/6/12علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةأحمد محمد حسن نور253
5646/11/3 في 72.0552005/6/12علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةحال سامي خضیرمحمد254
6758/11/3 في 75.4162005/7/10علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةمیادة صالح الدین تاج الدین قاسم255
7216/11/3 في 72.6662005/7/21علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةعدي سالم علي فتاح256
7220/11/3 في 75.0832005/7/21علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةمحمد سامي عبداهللا علي257
12919/11/3 في 78.022005/11/17علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةماھر جالل یعقوب الیاس258
13598/11/3 في 78.5552005/11/27علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةمحمد ذنون محمد تمر259
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
16351/11/3 في 78.11112005/12/21علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةعمر محمد فھمي حازم260
2316/11/3 في 76.6662006/2/6علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةزھراء أحمد محمد توفیق261
3332/11/3 في 75.6112006/2/21علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةزھراء صالح حمدي محمود262
4504/11/3 في 79.4442006/3/9علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةإبراھیم محمد حسین موسى263
4953/11/3 في 75.3052006/3/16علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةسھیر محمد أحمد سید أحمد264
5207/11/3 في 77.7222007/3/20علوم مالیة ومصرفیةعلوم مالیة ومصرفیةشیماء ولید عبد الھادي حسن265
16465/11/3 في 78.9071989/12/20المحاسبةالمحاسبةھاني جبر محمود 266
15440/11/3 في 74.7221989/11/30المحاسبةالمحاسبةكبرى محمد طاھر حمودي267
10472/11/3 في 77.621989/9/11المحاسبةالمحاسبةقاسم محسن ابراھیم268
12521/11/3 في 79,8331990/10/20المحاسبةالمحاسبةزیاد ھاشم یحیى قاسم269
12538/11/3 في 75,5271990/10/20المحاسبةالمحاسبةناظم حسن رشید عباس270
12528/11/3 في 77,3331990/10/20المحاسبةالمحاسبةخلیل ابراھیم رجب عمر271
6489/11/3 في 781991/11/9المحاسبةالمحاسبةمنھل مجید احمد علي272
3038/11/3 في 76.0271992/4/25المحاسبةالمحاسبةمحمد حامد احمد حمدان273
3034/11/3 في 78.8051992/4/25المحاسبةالمحاسبةلقمان محمد ایوب خضر274
5797/11/3 في 72.6221992/7/26المحاسبةالمحاسبةھاشم حسین محمد عبد اهللا275
9305/11/3 في 76.1111994/11/8المحاسبةالمحاسبةیوسف سالم یوسف كلو276
1180/11/3 في 74.1941995/2/19المحاسبةالمحاسبةحنان احسان خلیل ابراھیم277
1147/11/3 في 74,9721996/2/27المحاسبةالمحاسبةشكر محمود مصطفى جاسم278
1649/11/3 في 72,3611996/3/20المحاسبةالمحاسبةالھام صدیق محمد عبد اهللا279
360/11/3 في 71,1661997/1/16المحاسبةالمحاسبةنادیة سامي خضر عبد سمعان280
835/11/3 في 76,1661998/2/11المحاسبةالمحاسبةمنى سالم حسین مرعي281
3117/11/3 في 70,0831998/5/26المحاسبةالمحاسبةطھ علیوي ناصر سلطان 282
827/11/3 في 73,5271998/2/10المحاسبةالمحاسبةانصاف محمود رشید قاسم283
1597/11/3 في 72,5551998/3/16المحاسبةالمحاسبةسید محمد علي جبارة284
2106/11/3 في 73,5831998/4/13المحاسبةالمحاسبةاحمد محمد خلیل محمد عبد الحافظ285
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل / خریجي الدراسات العلیا

الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
4102/11/3 في 72,4161999/6/13المحاسبةالمحاسبةحسین امین حسین احمد286
5793/11/3 في 74,251999/8/19المحاسبةالمحاسبةماھر علي حسین محمد287
10695/11/3 في 80,8331999/12/28المحاسبةالمحاسبةایناس عبد اهللا حسن علي288
2440/11/3 في 75,9722000/4/3المحاسبةالمحاسبةصبا احمد سعید سلیم289
3039/11/3 في 76,3612000/4/25المحاسبةالمحاسبةسنان زھیر محمد جمیل مال علي290
3035/11/3 في 73,752000/4/25المحاسبةالمحاسبةمعاذ طارق سلیمان داؤد291
3066/11/3 في 75,9162000/4/26المحاسبةالمحاسبةمقبل علي احمد علي292
3074/11/3 في 79,0832000/4/26المحاسبةالمحاسبةرباب عدنان شھاب احمد 293
2073/11/3 في 2000/3/3المحاسبةالمحاسبةمي زھیر یونس خلیل294
1495/11/3 في 73,7772001/2/13المحاسبةالمحاسبةیاسمین اكرم جاسم حمو295
2177/11/3 في 72,1382001/3/11المحاسبةالمحاسبةسطم صالح حسین محمود296
4156/11/3 في 71,2222001/5/13المحاسبةالمحاسبةسوسن احمد سعید سلیم297
1092/11/3 في 76,4722002/1/27المحاسبةالمحاسبةطھ احمد حسن اردیني298
1539/11/3 في 75,2772002/2/26المحاسبةالمحاسبةاسراء یوسف ذنون عبد اهللا299
6073/11/3 في 81,8882002/6/16المحاسبةالمحاسبةجمال عبد الواسع عبد اهللا غالب300
9245/11/3 في 75,252002/8/27المحاسبةالمحاسبةجمیلة حمران نامس محمود301
13975/11/3 في 79.6382002/11/27المحاسبةالمحاسبةتانیا عبد القادر عبدالرحمن فتاح302
14685/11/3 في 77.36112002/12/6المحاسبةالمحاسبةإنتصار عبدالرضا عبداهللا فدعوس303
15242/11/3 في 75.11112002/12/31المحاسبةالمحاسبةتغرید سالم محمود محمد304
722/11/3 في 78.91672003/1/21المحاسبةالمحاسبةنجیب طاھر عبده الحاج محمد305
349/11/3 في 82.58332003/1/12المحاسبةالمحاسبةخالد عبدالرحمن أحمد علي306
2493/11/3 في 72.02782003/3/16المحاسبةالمحاسبةجعفر سلیمان عواد الخالد307
2747/11/3 في 78.80562003/3/30المحاسبةالمحاسبةحسین قاسم سالم دیان308
4798/11/3 في 75.61112003/8/31المحاسبةالمحاسبةمأرب أحمد عبداهللا المحجاني309
2368/11/3 في 74.66672004/4/17المحاسبةالمحاسبةعلي حازم یونس یوسف310
2939/11/3 في 73.722004/5/4المحاسبةالمحاسبةإخالص ھزاع كریم عبدالقادر311
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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
6909/11/3 في 73.33332004/9/9المحاسبةالمحاسبةصدام محمد محمود حامد312
6913/11/3 في 81.05562004/9/9المحاسبةالمحاسبةعلي إبراھیم حسین فارس313
1406/11/3 في 73.91672005/2/21المحاسبةالمحاسبةفراس عزیز محمد جواد314
2507/11/3 في 72.752005/3/24المحاسبةالمحاسبةخالص حسن یوسف حسن315
2526/11/3 في 72.91672005/3/24المحاسبةالمحاسبةتمارة عامر أمین داؤود316
4241/11/3 في 77.0552005/5/8المحاسبةالمحاسبةعلي مال اهللا عبد اهللا محمد317
6761/11/3 في 73.4442005/7/10المحاسبةالمحاسبةأنس متي خضرفتوحي318
7662/11/3 في 72.3052005/7/10المحاسبةالمحاسبةبالل أمجد محمد سعید319
6769/11/3 في 80.4722005/7/10المحاسبةالمحاسبةمثنى فالح بدر عبداهللا320
4952/11/3 في 742006/3/16المحاسبةالمحاسبةھیثم ھاشم قاسم سلطان321
8919/11/3 في 72.8612006/5/24المحاسبةالمحاسبةھشام عمر حمودي عبد322
8920/11/3 في 76.3332006/5/24المحاسبةالمحاسبةفائق مال اهللا محمود جرجیس323
9179/11/3 في 72.0552006/5/30المحاسبةالمحاسبةصفاء إبراھیم محمود علي324
9846/11/3 في 72.3332006/6/11المحاسبةالمحاسبةنسیم یوسف حنا إبراھیم325
11058/11/3 في 71.4442006/7/3المحاسبةالمحاسبةسعد صالح حسین محمود326
11089/11/3 في 71.2772006/7/4المحاسبةالمحاسبةھدى سالم حسین مرعي327
11090/11/3 في 72.6112006/7/4المحاسبةالمحاسبةجیوار أحمد ساالر محمد328
11091/11/3 في 71.6662006/7/4المحاسبةالمحاسبةندى عبدالرزاق سلیمان سلیم329
12456/11/3 في 74.1662006/7/31المحاسبةالمحاسبةنشوان طالل سعداهللا فاضل330
13951/11/3 في 73.8612006/8/17المحاسبةالمحاسبةعبداهللا عناد نجم عبداهللا331
13952/11/3 في 74.0272006/8/27المحاسبةالمحاسبةمي أبلحد افرام سیمون 332
14360/11/3 في 74.5832006/9/3المحاسبةالمحاسبةجرجیس مصطفى خضر كاكھ333
17270/11/3 في 71.022006/10/17المحاسبةالمحاسبةأرسالن إبراھیم عبدالكریم عبداهللا334
68/11/3 في 75.3882007/1/8المحاسبةالمحاسبةوعد حسین شالش حمد335
69/11/3 في 74.4162007/1/8المحاسبةالمحاسبةسالم خلیل خالد عون336
4517/11/3 في 75.5552007/3/13المحاسبةالمحاسبةمنال ناجي صالح عبداهللا337
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الكلیة :- االدارة واالقتصاد                الشھادة:- ماجستیر
14105/11/3 في 78.4442007/8/27المحاسبةالمحاسبةمعاذ خلف إبراھیم غربي338
20178/11/3 في 74.5832007/12/18المحاسبةالمحاسبةاالء عبدالواحد ذنون طھ339
1228/11/3 في 84.9442008/1/29المحاسبةالمحاسبةساكار ظاھر عمر أمین340
1238/11/3 في 75.1662008/1/29المحاسبةالمحاسبةشیماء محمد سمیر إبراھیم341
2973/11/3 في 74.252008/2/28المحاسبةالمحاسبةزینة فتحي محمد یونس342
5733/11/3 في 72.1662008/4/17المحاسبةالمحاسبةطارق عبداهللا حسین فقي343
6642/11/3 في 75.752008/4/29المحاسبةالمحاسبةبھار خالد مصطفى محمد344
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