
  جامعة الموصل   :  الجامعة 
             كلية االدارة واالقتصاد    :     الكلية

       صباحي                                                     :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩١,٨٧٩ االول انثى براهيمرحمه عبد اهللا محمود ا إدارة األعمال ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩٠,٦٥٠ االول ذكر محمد حيدر علي محمد إدارة األعمال ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٦,١٨٧ االول ذكر عمر احمد محمد عبداهللا إدارة األعمال ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,٤٩٩ االول انثى شهد عادل فاضل عبد المجيد إدارة األعمال ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,١١٢ االول ذكر عد سلطان محمودعمر و إدارة األعمال ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,٠٣٧ االول ذكر ابراهيم خليل ابراهيم محمد إدارة األعمال ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٨٤٣ االول ذكر احمد حمزه عبد الغني محمود إدارة األعمال ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٤٨٠ االول انثى احالم محمد طيب ابراهيم اسماعيل ادارة اعمال ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٣٤٣ االول انثى ازهار زياد خليل اسماعيل إدارة األعمال ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٢٢٤ االول ذكر ياسين ابراهيم خليل محمود إدارة األعمال ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,١٩٤ االول ذكر نايف يوسف بندر سلطان إدارة األعمال ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٥٣٣ االول انثى صفاء محسن سعيد عمر إدارة األعمال ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠,٦٣٤ االول ذكر ريان نبيل شيت جاسم إدارة األعمال ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠,٥٤٢ االول ذكر اسامه ضياء عباس عبد إدارة األعمال ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٩,٥١١ االول ذكر محمد سعود محمد خليفه إدارة األعمال ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٥٧١ الولا انثى سهاد خليل ابراهيم حسين إدارة األعمال ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٣٧٥ االول ذكر فادي سالم توما يوسف إدارة األعمال ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٢١٩ االول ذكر فادي دانيال شابا اسطيفو إدارة األعمال ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٥٨٩ االول انثى براق فائق جواد كاظم إدارة األعمال ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٤٢١ االول انثى حمد عليميسم محمد ذنون م إدارة األعمال ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٨٥٤ االول ذكر صدام محمود حامد محمد إدارة األعمال ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٢٦٢ االول ذكر شعالن احمد مرعي حسن إدارة األعمال ٢٢
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 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٩٤٢ االول ذكر حارث مثنى علي حسين إدارة األعمال ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٨٦٠ االول انثى ر ادريس عبوديصبا ثام إدارة األعمال ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٥٤٥ االول ذكر عالء عبد الواحد احمد يحيى إدارة األعمال ٢٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,١٢٧ االول ذكر احمد لؤي ابراهيم عبداهللا إدارة األعمال ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٠٤٤ االول انثى ايناس حازم سعد اهللا عبداهللا إدارة األعمال ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,٢٦٦ االول انثى هيا هشام مصطفى حسين إدارة األعمال ٢٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,١٧٦ االول ذكر عزام خيري حسين علي إدارة األعمال ٢٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٤١٩ االول انثى االء نعيم اسحق خضر إدارة األعمال ٣٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٩٧٠ االول انثى هبه عامر عبد الجبار حميد إدارة األعمال ٣١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٤٧٥ االول انثى زينب سيف محمد سامي عبداهللا إدارة األعمال ٣٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٠٢٧ االول ذكر عمار علي محمود حنتوش إدارة األعمال ٣٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,٨٥٥ االول انثى فاتن يونس طاهر صالح إدارة األعمال ٣٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,٧٤٨ االول ذكر يدسعد عبد الجليل مصلح حم إدارة األعمال ٣٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,١٧٧ االول ذكر عامر جاسم حشر مردود إدارة األعمال ٣٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٣٩٤ االول ذكر عمر قيس محمد احمد إدارة األعمال ٣٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,٢٧٤ االول انثى مارينا موفق ناصر داود إدارة األعمال ٣٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,١١٢ االول ذكر ني قنبرفاضل عباس عو إدارة األعمال ٣٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٩٧٤ االول ذكر اوس محمد يونس عبدالفتاح إدارة األعمال ٤٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٢٦٦ االول ذكر سمير قاسم مصطفى يونس إدارة األعمال ٤١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,٥٣٨ االول ذكر محسن عبد الحميد خطاب عبداهللا إدارة األعمال ٤٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٩٣٣ االول ذكر مصطفى عبد الجبار محمد شبيب عمالإدارة األ ٤٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٤١٧ االول ذكر عبد الستار محمد زرزور ابراهيم إدارة األعمال ٤٤
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 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٠١١ االول ذكر فهد عصام ياسين صالح إدارة األعمال ٤٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,٥٥٠ االول ذكر عمر فائز خلف مطيران إدارة األعمال ٤٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٦٧٣ االول ذكر جبار صالح حمادي حمد إدارة األعمال ٤٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٦١١ االول ذكر عبد اهللا حسن عثمان حسن إدارة األعمال ٤٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٤٨٦ االول ذكر يونس محمود مصطفى محمد إدارة األعمال ٤٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٦٥٩ لاالو ذكر مصطفى نبيل سعيد احمد إدارة األعمال ٥٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٢٦٠ االول انثى نعم بسام عبد العزيز مصطفى إدارة األعمال ٥١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٤١٤ االول ذكر يونس سلطان محمد وسمي إدارة األعمال ٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الموصل   :  الجامعة 
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 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم الرباعي واللقب الفرع/القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٥٫٨٧٥ االول انثى تهاني صالح مجبل دعبول االقتصاد ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣٫٦٧٦ االول انثى دوايناس اسعد سليمان دا االقتصاد ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠٫٣٩٧ االول انثى  عصام محمد عليههب االقتصاد ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠٫٣١٩ االول ذكر وافي سالم سليمان مصطفى االقتصاد ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨٫٩١٦ االول ذكر  سليمانهمعتصم سليمان جمع االقتصاد ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦٫٥٩٠ االول ذكر عدنان محمد عبدالرزاق خليف االقتصاد ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦٫٢٠٨ االول ذكر ليث لؤي غازي سليمان االقتصاد ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦٫١٤٥ االول انثى هديل صباح ابراهيم احمد االقتصاد ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥٫٣٠٨ االول ذكر حسن احمد عبد اهللا عمير االقتصاد ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣٫٧٩٦ االول ذكر برزان منشد صالح نايف االقتصاد ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠٫١٢٧ االول ذكر بارق عبد ياسين مهدي االقتصاد ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧٫٩٣٧ االول انثى هاودنك طلعت محمد توفيق االقتصاد ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧٫١٥٢ االول ذكر سيف علي عبد النور محمد االقتصاد ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥٫٧٨٢ االول ذكر محسن كيطان محمد حريص االقتصاد ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤٫١١٧ االول انثى سوالف عادل بوزو حسن تصاداالق ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٦٫٥٨٤ االول ذكر  محمداحمد دحام احمد االقتصاد ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٤٫٦٨٩ االول ذكر عبد االله عز الدين محمد خماس االقتصاد ١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الموصل   :  الجامعة 
                كلية االدارة واالقتصاد :     الكلية

       صباحي                                                     :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٨٫٢٠٥ االول انثى لبنى عبد الخالق صالح سلطان  المحاسبة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤٫٨٩١ االول نثىا  احمد یوسف عثمانھھب المحاسبة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣٫٤٦٤ االول أنثى الھام محمد عیسى علیان  المحاسبة ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١٫٣٦٣ االول أنثى بتول نزار یونس علي المحاسبة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١٫٣٠١ االول ذكر  حسنریان محمد زكي یونس المحاسبة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠٫٩٣٦ االول أنثى اریج زھیر یونس احمد  المحاسبة ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠٫٤٩٦ االول انثى زینب مؤید سامي یاسین  المحاسبة ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠٫٠٤٥ االول انثى رفل رعد شاكر سعید  المحاسبة ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٩٫٠٠٤ االول ذكر محمدمنھل عوف عبد الرحمن  المحاسبة ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧٫٠٦٦ االول ذكر هللا  امحمد حسین بدیر عبد المحاسبة ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥٫٩٦٨ االول انثى زینب خلیل ابراھیم صالح  المحاسبة ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥٫٧٠٢ االول ذكر  عبوامان فارس جمیل المحاسبة ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥٫٦٩٩ االول ذكر  سالم شاكر محمودھاسام المحاسبة ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤٫٨٢٢ االول ذكر  محمد فاروق جاسمدهعبی المحاسبة ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١٫٥٧٢ االول انثى  الیاس مصطفى یونسهرونز المحاسبة ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١٫١٧٦ االول انثى  طلعت عبد الرزاق خليل هرحم  المحاسبة ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠٫٩٤٤ االول انثى صبا رعد ابراهيم محمد  المحاسبة ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩٫٩٨٢ االول ذكر عالء نوري خلف اسماعيل المحاسبة ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩٫٨٤٣ االول انثى اسماء ميخائيل صليوا حنا المحاسبة ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨٫٩٣٦ االول انثى سهى سالم صابر محمد  المحاسبة ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨٫١٣٧ االول ذكر عمر محمد شيت قاسم   المحاسبة ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨٫١١٥ االول ذكر طاهر عدنان حمود خلف  المحاسبة ٢٢
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 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦٫٧١٢ االول انثى صفا احمد محمد رجب سبةالمحا ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦٫٥٤١ االول ذكر عمرعبد اهللا زهير خطاب  المحاسبة ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦٫٣٠٣ االول ذكر عمر سليمان عبد اهللا حمادي  المحاسبة ٢٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤٫٦٢٨ االول ذكر علي حسن محمد عبد اهللا  المحاسبة ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤٫٢٨٠ االول ذكر واف حواس خضر حبون المحاسبة ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣٫٥٣١ االول ذكر  عبدالرحمنعبداهللا احمد سلمان المحاسبة ٢٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣٫٣٧٩ االول ذكر احمد وليد قاسم يحيى المحاسبة ٢٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠٫٢٢٣ االول انثى سرى حازم الياس بهنام المحاسبة ٣٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩٫٥٠٦ االول ذكر  متيي رفورامسن مت  المحاسبة ٣١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩٫٣٣١ االول ذكر  مرعي عطا اهللاھضیاء عطی المحاسبة ٣٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩٫٠٩٩ االول ذكر صالح نایف شاھر سلمان  المحاسبة ٣٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨٫٧١٢ االول ذكر لطیف غازي سلیمان طھ  المحاسبة ٣٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨٫٥٠٣ االول ذكر صباح مجید اسماعیل علي  المحاسبة  ٣٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨٫٢٩٦ االول ذكر سعد محمود احمد عباس  المحاسبة  ٣٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧٫٢٥٥ االول ذكر محمد مقداد عبد الجبار أسمیر المحاسبة  ٣٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٦٫٨٤٢ االول انثى اسحق مریم عصام ابلحد المحاسبة  ٣٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٦٫٣٨١ االول ذكر ر حسین خضر سینونس المحاسبة  ٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الموصل   :  الجامعة 
             كلية االدارة واالقتصاد    :     الكلية

       صباحي                                                     :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩١,٦٥١ االول ذكر زيد فيصل غازي حسن االدارة الصناعية ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,٧٣٤ االول أنثى شهد احسان طه عبد الباقي االدارة الصناعية ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٠٩٤ االول  أنثى ساره عبد الفتاح محمد علي االدارة الصناعية ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٩٣٥ االول أنثى رج حنامريم موفق ف االدارة الصناعية ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,٧٧٦ االول أنثى إيمان حسين طه احمد االدارة الصناعية ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٥٦٥ االول ذكر مصطفى كاظم ياسين محمد علي االدارة الصناعية ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٩٩٩ االول ذكر ياسر ضياء الدين يونس شريف االدارة الصناعية ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٧٣٢ االول ذكر ياسر حازم حسن يوسف رة الصناعيةاالدا ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٩٥٦ االول ذكر موفق بسام عبد محمد االدارة الصناعية ٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة الموصل   :  الجامعة 
             كلية االدارة واالقتصاد    :     الكلية

                                                صباحي            :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩١,١٧٠ االول ذكر احمد نجم عبداهللا حسين  والمصرفية العلوم المالية ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٨,٥٥٩ االول انثى نور ساطع امين حسين  والمصرفية العلوم المالية ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٥,١١٤ االول انثى اسماء صالح حميد رحاوي والمصرفية العلوم المالية ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٨٥٠ االول ذكر اوس محمد علي ادهام خطاب والمصرفية العلوم المالية ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٤٥٤ االول ذكر  دخيلهامجد عيسى جمع والمصرفية العلوم المالية ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٩٦٢ االول انثى عبود  اسيل مهند محمد  والمصرفية اليةالعلوم الم ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٨٤٤ االول ذكر احمد محسن علي احمد والمصرفية العلوم المالية ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,١٦٠ االول ذكر كرموشعبدالكريم مصطفى مصطفى والمصرفية العلوم المالية ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٢٠٥ االول ذكر  حموده جمعرياض رعد والمصرفية العلوم المالية ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٠٦٧ االول ذكر جوزيف نوح خضر كرومي والمصرفية العلوم المالية ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,٧٧٣ االول ذكر احمد رمزي علي محمود  والمصرفية العلوم المالية ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٤٦٧ االول انثى عبير ليث وعد اهللا صالح والمصرفية العلوم المالية ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٤١٥ االول ذكر نسيم امير حنا شابا  والمصرفية العلوم المالية ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٦٣٦ االول انثى  محمد اسماعيل ابراهيمهرحم والمصرفية العلوم المالية ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٣٧٠ االول انثى دعاء نزار نذير مصطفى والمصرفية العلوم المالية ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٢١٩ االول ذكر  هجبار محمد احمد خليف  والمصرفية لعلوم الماليةا ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٨١٩ االول انثى عبير وعد اهللا اسماعيل قاسم والمصرفية العلوم المالية ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٧١٠ االول ذكر احمد مزاحم غانم محمود والمصرفية العلوم المالية ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٦٢٢ االول ذكر ابراهيمضياء سلمان جليل  لمصرفيةوا العلوم المالية ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٩٨٦ االول انثى  ايات ضياء يونس شريف والمصرفية العلوم المالية ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,١٥٣ االول انثى ضحى فتحي محمد علي   والمصرفية العلوم المالية ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٤٦٣ االول انثى  عبدي غزالهمي سيف اهللا ساهيآ والمصرفية العلوم المالية ٢٢



  جامعة الموصل   :  الجامعة 
             كلية االدارة واالقتصاد    :     الكلية

                                                صباحي            :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,٥٩٩ االول انثى براء نشوان عبداهللا علي  والمصرفية العلوم المالية ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠,٩٠٠ االول ذكر دوستيفن جليل منصور دا والمصرفية العلوم المالية ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠,٧٣٤ االول انثى  قيس كوركيس منصورهزين والمصرفية العلوم المالية ٢٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠,١٣٦ االول انثى ندى ناصح علي الياس   والمصرفية العلوم المالية ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٩٤٥ االول ذكر عدنان سعيد فرحان كريف والمصرفية العلوم المالية ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٨٢٧ االول ذكر عمار محمد ادريس جرجيس والمصرفية العلوم المالية ٢٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٧٠١ االول ذكر  صالحهمنار حسن عطي والمصرفية العلوم المالية ٢٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٩٨٦ االول ذكر  خضرسيف هالل غانم والمصرفية العلوم المالية ٣٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٥٤٢ االول ذكر  رامي سمار محمود عبد  والمصرفية العلوم المالية ٣١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٦,٨٠٧ االول ذكر الء محمود عبد حسينع والمصرفية العلوم المالية ٣٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٦,٥٠٩ االول ذكر خليل احمد ابراهيم يونس والمصرفية العلوم المالية ٣٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٤,٢١٤ االول ذكر عبد السالم عادل جميل ابراهيم والمصرفية العلوم المالية ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جامعة الموصل :  الجامعة 
             كلية االدارة واالقتصاد    :     الكلية

       صباحي                                                     :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,٦٦٥ االول ذكر محمد خزعل رشاد خورشيد  نظم المعلومات االدارية ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,٤٦٢ االول ذكر  مصطفىاوس قيدار عبد القادر نظم المعلومات االدارية ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٨٠٠ االول أنثى  عبد السالم سعيد احمدههب نظم المعلومات االدارية ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٩,٢٨١ االول ذكر صالحانس اياد عبدالقادر  نظم المعلومات االدارية ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٣٢٩ االول ذكر محمد مشعل سلطان زيدان المعلومات االداريةنظم  ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٥٤٧ االول انثى  حميدمينا مازن عبد الجواد  نظم المعلومات االدارية ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٩٥١ االول ذكر هعدنان صالح محمود عطي نظم المعلومات االدارية ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,١٤١ االول انثى ر غانم عبدالخالقنور ناص نظم المعلومات االدارية ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٨٣٤ االول انثى  خلف عبدالرحمن يونسهفاطم نظم المعلومات االدارية ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,٣١٦ االول انثى  حسنسراء عبدالعزيز احمد نظم المعلومات االدارية ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,١٨٩ ولاال ذكر رغيد ثامر حازم خليل  نظم المعلومات االدارية ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,١٧٠ االول ذكر احمد هيثم فاضل ذنون نظم المعلومات االدارية ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٨٤٩ االول انثى سرى عامر سليم نعوم نظم المعلومات االدارية ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٧٦٢ االول انثى   مهند محمود سعيدهفاطم نظم المعلومات االدارية ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٢٩٧ االول انثى شربان داؤد زينل داؤد معلومات االداريةنظم ال ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٠٩٠ االول ذكر زيد ناطق احمد عبداهللا  نظم المعلومات االدارية ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,٩٧٢ االول ذكر ذنون حازم ذنون احمد نظم المعلومات االدارية ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,٧٣٩ االول ذكر جرجيسانس معن طاهر  نظم المعلومات االدارية ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٩٨٧ االول انثى  سمير صالح عليهسار نظم المعلومات االدارية ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,٩٤٤ االول انثى  عزيزسرى بازل محمد نظم المعلومات االدارية ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,٧٦٧ االول ذكر  خليليزن بشار نجيب  نظم المعلومات االدارية ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,١٠٢ االول انثى  عبد اهللالجبار اعياد عبدانورا  نظم المعلومات االدارية ٢٢



    جامعة الموصل :  الجامعة 
             كلية االدارة واالقتصاد    :     الكلية

       صباحي                                                     :  لدراسةا

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

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٣٢٦ االول انثى اهللا  محمد ذنون عبدهزين نظم المعلومات االدارية ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٢٠٩ االول ذكر احمد براق فضيل خليل نظم المعلومات االدارية ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٥٨٠ االول ذكر  حسينامير عبدالغني شيت الداريةنظم المعلومات ا ٢٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,٩٤٤ االول ذكر ليث حازم محمد فتحي  نظم المعلومات االدارية ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٥٣٨ االول ذكر عادل عامر غازي حامد نظم المعلومات االدارية ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٣٠٢ االول انثى رؤى غزوان ناطق سعيد نظم المعلومات االدارية ٢٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,١٧٧ االول انثى  توفيق سلطانهنور قتيب نظم المعلومات االدارية ٢٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,٠٤٣ االول انثى شهد ليث مال اهللا عزيز نظم المعلومات االدارية ٣٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٨,٢٩٠ االول ذكر  حامد سعود عزيزهقتيب  نظم المعلومات االدارية ٣١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٩٣٩ االول ذكر  يونسعبدالوهاب محمد محمد نظم المعلومات االدارية ٣٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٣٤٩ االول انثى ميديا مهدي قادر شاهين نظم المعلومات االدارية ٣٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٠٦١ االول  ذكر عيسى خلف احمد حبيب نظم المعلومات االدارية ٣٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٤,٩٦٤  االول  انثى  عبدالعزيزثامرمحمدنوريه رحم  نظم المعلومات االدارية  ٣٥
 


