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االسم الرباعي واللقب

جامعة الموصل 

الدراسة الصباحية

قسم نظم المعلومات االدارية/ خريجو كلية االدارة واالقتصاد 

 (الدور االول  ) 2014 - 2013للعام الدراسي 
ت

مصطفى ممتاز ذنون طه

زينة عماد احمد جاسم 
ى محمود عرف محمود شاهي 

عمر طالل دمحم قاسم

علي نوار عبدهللا توفيق

دعاء سعد رشيد دمحم

جهاد مؤيد ابراهيم اسماعيل

ابو عبيدة عطا سعود مريس
ى ارساء عبدالوهاب دمحم حسي 

ى وليد بهنام نعوم حني 

احمد قاسم محمود حسن

امنة عبدالستار احمد عطية

فواز سعد ابراهيم حمو

يف عبيدة نبيل عبدالستار رسر

بسمة نشوان داود سليمان

يونس عباس علي يونس

نور فهمي منصور اسحاق

ريم عامر عبد دمحم مراد

احمد عماد كريم عبدالجبار

جهاد دمحم يونس فتحي

يف ربيع عبدالمنعم اسماعيل رسر

سارة صباح يوسف يعقوب

رقية دمحم احمد دمحم

ي هشام سعد عبدالرحيم المطي 

دمحم بسام علي احمد
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براء خالد انور يعقوب 

فهد مجيد حميد صالل 

ابراهيم عماد خليل حمو

يف سارية سمي  اسماعيل رسر

وضاح ابراهيم احمد عبدهللا

مصطفى فراس طلعت سلمان

بالل نبيل دمحم 

زيد اكرم هادي 

ي قاسم 
دينا هانى

عبد هللا عباس علي 

عبد الرحمن علي محفوظ

زكريا أحمد غازي سعدهللا

زينة عماد احمد يونس 

 هشام قاسم يحي 
مصطفى

شاكر خالد شاكر 

زا ي مي  دلكش صير

زهراء ناظم دمحم علي 

احمد حازم دمحم احمد

علي فيصل جبار اسماعيل

هاوري نعمان جالل دمحم

عمر جميل عطية عبدهللا

عبدالرحمن عمار يونس احمد
ى احمد دمحم حامد حسي 

 علي
ى هالل بشي  حسي 

عمر محسن حسن يعقوب

ف اسماعيل جاسم دمحم ارسر

سدير بسام علي 

ى وليد عبد الجبار حني 

رامي حميد عبد المجيد

باسم جمال فيصل

مصطفى سعد دمحم عبد هللا



ى سلطان جار هللا 57 دمحم ياسي 


