
 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 1024/ 1023للعام الدراسً 

 الموافق   4/3122/ 32في ر  ش ط 5234  بموجب االمر الجامعً المرقم :  

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت
 ةعراقٌ االول  جٌد جدا   انثى االدارة الصناعٌة صثا عامر جارهللا واَف 1
 عراقً الثانً  جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة أدمد عثد انكرَم َىسف اتراهُم 2
 عراقً الثالث  جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة معد دمر كاظم زركان 3
 عراقً الرابع جٌد ذكر الصناعٌةاالدارة  عثدهللا مهُة اسماعُم اتراهُم 4
 ةعراقٌ الخامس جٌد انثى االدارة الصناعٌة مصطفً وادَح شمس اندَه مذمد عهٍ 5
 عراقً السادس جٌد ذكر االدارة الصناعٌة ماجد مذمىد ادمد مصطفً 6
 عراقً السابع جٌد ذكر  االدارة الصناعٌة مازن عمر مذمد دسه 7
 ةعراقٌ الثامن  جٌد انثى االدارة الصناعٌة ادمد خاندج مذمد صثذٍ 8
 عراقً التاسع  جٌد ذكر االدارة الصناعٌة جالح قذطان دسه عهىان 9

 ةعراقٌ العاشر جٌد انثى االدارة الصناعٌة صادق مذمىد سعُد مطهك 11
 عراقً الحادي عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة داتم غاوم عثدانذمُد دمىد 11
 عراقً الثانً عشر  جٌد ذكر االدارة الصناعٌة عثدانستار عثدانذمُدوىر عمار  12
 عراقً الثالث عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة راجخ ثامر كاظم اسماعُم 13
 ةعراقٌ الرابع عشر  متوسط انثى االدارة الصناعٌة وادَح مذمد عثاس مذمد 14
 عراقً الخامس عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مذمد رعد رشُد اتراهُم 15
 عراقً السادس عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة سُف غانة عهٍ َىوس 16
 عراقً السابع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة دسه ودسامٍ سهمان دا 17
 عراقً الثامن عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مضر هاوٍ غاوم ادمد 18
 عراقً التاسع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عثد فرقان طه جمُم 19
 عراقً العشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة ٍ سهىمسعد سانم د 21
 ةعراقٌ الحادي والعشرون  متوسط انثى االدارة الصناعٌة اتراهُم فاته جمُم خهُم 21



 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت
 عراقً الثانً والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة سهطاندالل عهٍ دسُه  22
 ةعراقٌ الثالث والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مروان رمضان عهٍ دمى 23
 عراقً الرابع والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة دارث مُسر مذمد جاسم 24
 عراقً الخامس والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة راكان مظفر عثد انهطُف 25
 عراقً السادس والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة طه أدمد صثاح عثد دمادٌ 26
 عراقً السابع والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة أدمد مظهر صانخ مرعٍ 27
 عراقً الثامن والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة جدوع وصر هللا خهُم اتراهُم 28
 عراقً  التاسع والعشرون  مقبول ذكر االدارة الصناعٌة عمر جمال مذمد عهٍ َىوس 29
 عراقً الثالثون  مقبول ذكر االدارة الصناعٌة إَهاب عثدانىهاب عهٍ دسُه 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل 

 صباحيةالدراسة الخرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (الثانيالدور ) 1024/ 1023للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً االول  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة أدمد وجُه جاسم َاسُه 2

 عراقً الثانً  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة صثاح أدمد دسه دسُه 1

 ةعراقٌ الثالث  متوسط أنثى االدارة الصناعٌة ووسح رزكٍ جىقٍ دسه 3

 عراقً الرابع مقبول ذكر االدارة الصناعٌة جىنُان ماهر جمعح دسى 4

 عراقً الخامس مقبول ذكر  االدارة الصناعٌة َاسر عمار دسُه عهٍ 5

 ةعراقٌ السادس مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مُىٌ رؤي قذطان جاسم 6

 ةعراقٌ السابع مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مهجح ماهر مذمىد سهُمان 7

 ةعراقٌ الثامن مقبول ذكر االدارة الصناعٌة دوُا عماد عثىد مذمد 8

 



 الدراسة المسائيةالصناعٌة / اإلدارة واالقتصاد /  قسم اإلدارة جامعة الموصل خرٌجو كلٌة 

 الجامعً المرقم :          فً               الموافق  األمربموجب   (األولالدور ) 3102/ 3102للعام الدراسً 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً االول  جٌد جدا   ذكر الصناعٌةاإلدارة  ابراهٌم محمود خلف بلو 0

 ةعراقٌ الثانً  جٌد جدا   انثى الصناعٌةاإلدارة  هالة عبدالحكٌم عبدالواحد 3

 عراقً الثالث  جٌد جدا   ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد منصور حسن محمد 2

 ةعراقٌ الرابع  جدا   جٌد أنثى الصناعٌةاإلدارة  سما محمد نجٌب خضر 2

 عراقً الخامس جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  علً حسٌن حمٌد حسن 5

 عراقً السادس جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  زٌد عبداللطٌف احمد محمد 6

 ةعراقٌ السابع  جٌد انثى الصناعٌةاإلدارة  رؤى نجم الدٌن عبدهللا 7

 ةعراقٌ الثامن  جٌد أنثى  الصناعٌةاإلدارة  منتهى صالح عابد صالح 8

 عراقً التاسع  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  زٌاد احمد محمد محمود 9

 عراقً العاشر  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  عبدالقادر ابراهٌم حمادي 01

 عراقً الحادي عشر  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  صدام حسٌن بالل عبدالعزٌز 00

 عراقً الثانً عشر  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  حاتم شحاذة محمد عمر 03

 عراقً الثالث عشر  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  اشرف مناف ٌونس محمد 02

 عراقً الرابع عشر  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  مهدي صالح احمد 02

 ةعراقٌ الخامس عشر  جٌد أنثى الصناعٌةاإلدارة  ٌاسمٌن سمٌر محمود حمدي 05

 عراقً السادس عشر  جٌد ذكر الصناعٌةاإلدارة  امجد سعدي احمدمصطفى  06

 عراقً السابع عشر  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  عبد الرضا نذٌر احمد 07

 عراقً الثامن عشر  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  عمر عذال صالح مال احمد 08

 عراقً التاسع عشر  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  مصطفى ٌشار ساقً فاضل 09

 عراقً العشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد حازم ابراهٌم حمٌد 31

 عراقً الحادي والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  رعد حاجم غانم محمود 30

 ةعراقٌ الثانً والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمود صالح مطر عماش 33

 عراقً الثالث والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  احمدقصً محمد خزعل  32

 ةعراقٌ الرابع والعشرون  متوسط انثى الصناعٌةاإلدارة  شهد كرٌم مجٌد محمد 32



 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً الخامس والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  سمٌر عبد فتحً عبدهللا 35

 عراقً السادس والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  فرحان خالد احمد رجب 36

 عراقً السابع والعشرون متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  حسٌن محمد علً عبدهللا 37

 عراقً الثامن والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  احمد كاظم محمد كاطع 38

 عراقً التاسع والعشرون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  زٌد احمد عسكر محمد 39

 عراقً الثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  عبدهللا جعفر حسن حسٌن 21

 عراقً الحادي والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  عمر عبدالعزٌز مطلك سلطان 20

 عراقً الثانً والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  علً عبدالعزٌز خلف محمد 23

 عراقً الثالث والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  حسام اٌاد ذنون صالح 22

 عراقً الرابع والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمود حمٌد شهاب حمٌد 22

 عراقً الخامس والثالثون  متوسط  ذكر الصناعٌةاإلدارة  ٌاسر عمار فٌصل عبدهللا 25

 عراقً السادس والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد خضر عبدهللا ٌوسف 26

 عراقً السابع والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد صالح حسن هزاع 27

 عراقً الثامن والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  امجد رافع جاسم محمد 28

 عراقً التاسع والثالثون  متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  شعالن سعود محمد خلٌل 29

 ةعراقٌ االربعون متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  اشرف سعد حمدون قاسم 21

 ةعراقٌ الواحد واالربعون متوسط انثى الصناعٌةاإلدارة  سعاد فائق احمد رشٌد 20

 عراقً الثانً واالربعون  مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  سٌف صالح مهدي صالح 23

 عراقً الثالث واالربعون متوسط ذكر الصناعٌةاإلدارة  اٌاد محمد حسٌن حسن 22

 عراقً الرابع واالربعون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  لٌث عماد احمد اٌوب 22

 عراقً الخامس واالربعون  مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  لٌث جمٌل تركً 25

 عراقً السادس واالربعون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  عالء محمود ابراهٌم جرجٌس 26

 عراقً السابع واالربعون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  ٌونس عبدالقادر حودة جاسم 27

 عراقً الثامن واالربعون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد عبد جاسم محمد 28

 ةعراقٌ التاسع واالربعون مقبول انثى اإلدارة الصناعٌة مٌنا جنان بٌثون بهنام 29

 عراقً الخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  مؤمن محمد وجٌه سلٌمان 51

 عراقً الحادي والخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  احمد جمهور احمد منصور 50



 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً الثانً والخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  سعد خالد محمد طٌب 53

 عراقً الثالث والخمسون  مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  مصطفى باسل حسن علً 52

 عراقً الرابع والخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  عماد صالح محمد احمد 52

 عراقً الخامس والخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  عبدالكرٌم ٌوسف إبراهٌمغدٌر  55

 عراقً السادس والخمسون  مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  باسم جاسم محمد حسٌن 56

 عراقً السابع والخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  بهنامعصام نبٌل رفو  57

 عراقً الثامن والخمسون مقبول ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمود قٌس عبدهللا سعٌد 58
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة المسائيةالصناعٌة / اإلدارة واالقتصاد /  قسم اإلدارة خرٌجو كلٌة   جامعة الموصل 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق    (الثانيالدور ) 3102/ 3102للعام الدراسً 

العنوان  الجنسٌة الترتٌب التقدٌر المعدل الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت
 السكنً 

رقم 
 الموباٌل

البرٌد 
 االلكترونً

    عراقً االول  متوسط  72.333 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد سالم اسماعٌل مصطفى 0
    عراقً الثانً  متوسط 65.257 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمود خلف احمد سلٌم 3

    عراقً الثالث  متوسط 61.763 ذكر الصناعٌةاإلدارة  مهند نزار مهدي صالح 2

    ةعراقٌ الرابع متوسط 61.432 انثى الصناعٌةاإلدارة  نور زٌاد قاسم سلٌم 2
    عراقً الخامس متوسط 60.324 ذكر الصناعٌةاإلدارة  بشٌر صالح محمد صالح 5

    عراقً السادس مقبول 59.977 ذكر الصناعٌةاإلدارة  نكتل رٌاض طارق محمد 6
    عراقً السابع مقبول 59.936 ذكر الصناعٌةاإلدارة  كرم احمد علً محمد 7

    عراقً الثامن مقبول 59.526 ذكر الصناعٌةاإلدارة  اسامة علً خضر صالح 8

    عراقً التاسع مقبول 59.366 ذكر الصناعٌةاإلدارة  فهد عبد رشٌد حسن 9
    عراقً العاشر  مقبول 59.038 ذكر الصناعٌةاإلدارة  عالء عصام احمد محمد 01

    عراقً الحادي عشر  مقبول 58.996 ذكر الصناعٌةاإلدارة  مروة جاسم محمد رمضان 00
    عراقً الثانً عشر  مقبول 58.841 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد ٌونس ٌحٌى محمد 03

    عراقً الثالث عشر  مقبول 58.553 ذكر الصناعٌةاإلدارة  عبدهللا موفق محمد صدٌق 02
    عراقً الرابع عشر  مقبول 58.439 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد ادٌب محمد عبدهللا 02

    ةعراقٌ عشر  الخامس مقبول 58.092 انثى الصناعٌةاإلدارة  هبة سالم عباس محمد 05

    عراقً عشر سادسال مقبول 58.036 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد ٌاسٌن شكر محمود 06
    عراقً عشر  السابع مقبول 57.988 ذكر الصناعٌةاإلدارة  وسام ابراهٌم عبدهللا محمد 07

    عراقً عشر  الثامن مقبول 57.747 ذكر الصناعٌةاإلدارة  ٌونس محمدٌمان لقمان  08
    عراقً عشر التاسع  مقبول 57.741 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد طلب محمد ذنون 09

    ةعراقٌ العشرون  مقبول 57.725 انثى الصناعٌةاإلدارة  هبة احمد زامل موسى 31

    عراقً الحادي والعشرون  مقبول 57.527 ذكر الصناعٌةاإلدارة  احسان فاروق صالح 30
    عراقً والعشرون  نًالثا مقبول 57.110 ذكر الصناعٌةاإلدارة  علً عامر مزٌد احمد 33

    عراقً الثالث والعشرون مقبول 56.752 ذكر الصناعٌةاإلدارة  محمد فتحً سلطان حسٌن 32



    عراقً الرابع والعشرون  مقبول 56.723 ذكر الصناعٌةاإلدارة  عمر عبدالكرٌم محمود حسٌن 32

    عراقً الخامس والعشرون  مقبول 56.693 ذكر الصناعٌةاإلدارة  سفٌان محمود مخلف عطٌة 35

    عراقً السادس والعشرون  مقبول 56.658 ذكر الصناعٌةاإلدارة  بسام عباس سلٌمان اسماعٌل 36
    عراقً السابع والعشرون مقبول 56.615 ذكر الصناعٌةاإلدارة  احمد محمد خلف محمود 37

    عراقً الثامن والعشرون  مقبول 56.558 ذكر الصناعٌةاإلدارة  احمد مجبل محمد حمدان 38
    عراقً التاسع والعشرون  مقبول 56.546 ذكر الصناعٌةاإلدارة  بشٌر ناٌف عبوش حسن 39

    عراقً الثالثون  مقبول 56.449 ذكر الصناعٌةاإلدارة  معتصم محمد فرج سعٌد 21
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 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 5106/ 5105للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 ةعراقٌ االول جٌد جدا   انثى االدارة الصناعٌة نٌفٌن نائل أبلحد 0

 ةعراقٌ الثانً جٌد جدا   انثى االدارة الصناعٌة أفٌن كمال حسن  5

 عراقً الثالث جٌد ذكر االدارة الصناعٌة همام محمد خلف 3

 عراقً الرابع جٌد ذكر االدارة الصناعٌة أحمد عٌدان عبدهللا 4

 عراقً الخامس متوسط ذكر  االدارة الصناعٌة محمد حامد جبر  5

 عراقً السادس متوسط ذكر االدارة الصناعٌة براء غانم عبدالرزاق 6

 عراقً السابع متوسط ذكر االدارة الصناعٌة محمد سمٌر شفٌق 7

 ةعراقٌ الثامن متوسط ذكر االدارة الصناعٌة حسٌن علً ابراهٌم خلف 8

 عراقً التاسع متوسط انثى الصناعٌةاالدارة  منار محمد سعدون  9

 ةعراقٌ العاشر متوسط انثى االدارة الصناعٌة غفران محمود توفٌق 01

 عراقً الحادي عشر  متوسط ذكر  االدارة الصناعٌة محمد خورشٌد محمد عبد 00

 ةعراقٌ الثانً عشر متوسط انثى االدارة الصناعٌة سالً ٌونس حنا بولص 05

 عراقً الثالث عشر مقبول ذكر االدارة الصناعٌة اسرٌحعمر كرٌم عبد  03

 عراقً الرابع عشر مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى فائق شاكر 04

 عراقً الخامس عشر مقبول ذكر  االدارة الصناعٌة سعد مهدي محمود خلف 05

 

 



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (الثانيالدور ) 5106/ 5105للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً  االول مقبول ذكر االدارة الصناعٌة جاسم عمر سامي حسين 0

 

 



 جامعة الموصل 

 لمسائيةاالدراسة خريجو كلية االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعية / 

 (االولالدور ) 5106/ 5105للعام الدراسي 

 بموجب االمر الجامعي المرقم :          في               الموافق 

 الجنسية الترتيب التقدير الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 ةعراقي االول  متوسط انثى االدارة الصناعية يوسف شيواء يوًس سعيذ 0

 عراقي الثاني  مقبول ذكر االدارة الصناعية ضياء هحي الذيي سليواى 5

 عراقي الثالث  مقبول ذكر االدارة الصناعية هحوذ صذيق شاباز 3

 عراقي الرابع مقبول ذكر االدارة الصناعية سيف هخلص عبود 4

 عراقي الخامس مقبول ذكر االدارة الصناعية يوسف شيت حسيًاظن  5
 

 جامعة الموصل 

 المسائيةالدراسة خريجو كلية االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعية / 

 (الثانيالدور ) 5106/ 5105للعام الدراسي 

 بموجب االمر الجامعي المرقم :          في               الموافق 

 الجنسية الترتيب التقدير الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقي االول مقبول ذكر االدارة الصناعية فهذ عزام عزيز 0

 



 جامعة الموصل 

 صباحيةالدراسة الخرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 6107/ 6106للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً االول امتٌاز ذكر االدارة الصناعٌة هٌمان حجً علً عمر 0

 ةعراقٌ الثانً جٌد جدا   انثى االدارة الصناعٌة شهد فاروق حامد حمادي 6

 ةعراقٌ الثالث جٌد جدا   انثى االدارة الصناعٌة سراب أنور محمد حسٌن 3

 ةعراقٌ الرابع جٌد  انثى االدارة الصناعٌة ٌاسمٌن بشار قاسم ٌحٌى 4

 عراقً الخامس جٌد ذكر االدارة الصناعٌة محمد مطر سلٌمان خلف 5

 ةعراقٌ السادس جٌد انثى االدارة الصناعٌة قطر الندى فارس غزال 6

 عراقً السابع جٌد ذكر االدارة الصناعٌة صفوان عطٌة احمود عاٌد 7

 عراقً الثامن جٌد ذكر االدارة الصناعٌة محمد هٌثم احمد خٌر هللا 8

 عراقً التاسع جٌد ذكر االدارة الصناعٌة ٌونس خلف سمٌن 9

 عراقً العاشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة أحمد ناظم وعد مصطفى 01

 ةعراقٌ الحادي عشر جٌد انثى االدارة الصناعٌة بشائر مؤٌد حسٌن مجٌد 00

 ةعراقٌ الثانً عشر جٌد انثى االدارة الصناعٌة آٌة راكان خزعل نوري 06

 عراقً الثالث عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة تقوى فوزي جمٌل موسى 03

 ةعراقٌ الرابع عشر جٌد انثى االدارة الصناعٌة طارق خالد رمضان فرحان 04

 عراقً الخامس عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة مهند احمد محمد الجبوري 05

 عراقً السادس عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة علً حسٌن علً خلٌل 06

 عراقً السابع عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة عبدالرحمن زهٌر ٌعقوب ٌوسف 07

 عراقً الثامن عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة خالد سلٌمان احمد مطر 08

 عراقً التاسع عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة فؤاد ذٌاب أحمد عزٌز 09

 عراقً العشرون متوسط ذكر الصناعٌةاالدارة  فراس علً جاسم كلً 61



 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 ةعراقٌ الحادي والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة مشاعل نبٌل جرجٌس 60

 عراقً الثانً والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة سلٌمان جار هللا حمو شٌت 66

 عراقً الثالث والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة أحمد قٌدار ابراهٌم عبدهللا 63

 عراقً الرابع والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة أركان محمد زعٌتر عبد 64

 عراقً الخامس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة أنور صاحب نصٌف شراد 65

 ةعراقٌ السادس والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة شهد عبدالوهاب أٌوب محمود 66

 عراقً السابع والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة أسماعٌلناصر اسماعٌل احمد  67

 عراقً الثامن والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة نوار عامر محمد علً 68

 ةعراقٌ التاسع والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة عبدهللا حسٌن دنهاش عبد 69

 عراقً الثالثون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة آٌات رائد إسماعٌل فلٌح 31

 عراقً الحادي والثالثون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عماد طه ٌونس ابراهٌم 30

 عراقً  الثانً والثالثون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة ٌمومحمود جاسم محمد ح 36

 عراقً الثالث والثالثون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة بسام عبدهللا عبدالمجٌد مظهور 33

 جامعة الموصل  

 صباحيةالدراسة الخرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (الثانيالدور ) 6107/ 6106للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً االول مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مروان عبدالجبار مجٌد 0

 عراقً الثانً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مصعب شكر محمود خلف 6

 



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 7108/ 7107للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 ةعراقٌ االول  امتٌاز انثى االدارة الصناعٌة نور محمد احمد مرعً 0

 عراقً الثانً  جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة رغٌد طالل ابراهٌم علً 7

 عراقً الثالث جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة رواء ابراهٌم خلف حمٌد 3

 ةعراقٌ الرابع  جدا   جٌد انثى االدارة الصناعٌة سعد ٌونس احمد بدوي 4

 عراقً الخامس جٌد ذكر االدارة الصناعٌة زٌد وعد غزال سماعٌل 5

 عراقً السادس جٌد ذكر االدارة الصناعٌة معتز محمد علً 6

 ةعراقٌ السابع جٌد انثى  االدارة الصناعٌة تمارة صفوان عبدالرحمن  7

 ةعراقٌ الثامن  جٌد انثى االدارة الصناعٌة إٌالف زٌور محمد خلٌل 8

 عراقً التاسع  جٌد ذكر االدارة الصناعٌة رضوان عبدالواحد كاظم 9

 عراقً العاشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة احمد مٌسر سعدهللا أٌوب 01

 ةعراقٌ الحادي عشر متوسط انثى االدارة الصناعٌة آالء عبدالكرٌم فتحً ابراهٌم 00

 عراقً الثانً عشر  متوسط ذكر الصناعٌةاالدارة  عامر عبدالحكٌم محمد علً 07

 عراقً الثالث عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة طه سلٌمان رشٌد علً 03

 عراقً الرابع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة ولٌد خالد طلب محجوب 04
 

 

 

 



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 7108/ 7107للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً الخامس عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مهدي صالح  محمد خلف 05

 ةعراقٌ السادس عشر  متوسط انثى االدارة الصناعٌة أٌاد نوري محمود أسماء 06

 عراقً السابع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة زكرٌا ٌحٌى طه قاسم 07

 عراقً الثامن عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى عصام حمد شكر 08

 عراقً التاسع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة رافع محمد امٌن عبدهللا 09

 عراقً العشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة شٌروان سمٌر حسن شرٌف 71

 عراقً الحادي والعشرون  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عادل محمود فرج 70

 ةعراقٌ الثانً والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة رغدة احمد محمد عبدالجبار 77

 ةعراقٌ الثالث والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة شهد مشتاق ٌونس ٌحٌى 73

 عراقً الرابع والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة سالم جاسم محمد حمٌد 74

 عراقً الخامس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عبدالمجٌد ابراهٌم جاٌد حبٌب 75

 عراقً السادس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عمر احمد ٌاسٌن  زكري 76

 عراقً السابع والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة وعد هللا محمد نوري مصطفى 77

 عراقً الثامن والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد عبدهللا علً  عسكر 78

 عراقً التاسع والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة سٌف محمد حسن مروح 79

 عراقً الثالثون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة قٌصر محمد عطٌة صالح 31
 

 

 



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (الثانيالدور ) 7108/ 7107للعام الدراسً 

  هـ1443/محرم/81الموافق  1/13/8312في  0553ش ط خ / بموجب االمر الجامعً المرقم : 

 الجنسٌة التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 ةعراقٌ متوسط ذكر االدارة الصناعٌة رؤى حسن محمد 0

 عراقً متوسط ذكر االدارة الصناعٌة خطاب عمر محمود 7

 عراقً متوسط ذكر االدارة الصناعٌة احمد علً محمود  3

 عراقً مقبول ذكر الصناعٌةاالدارة  معتصم حازم محمد ابراهٌم 4

 عراقً مقبول انثى االدارة الصناعٌة احمد عبدالستار مهدي  5

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة علً عامر خضر 6

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة جعفر علً حسٌن 7

 عراقً مقبول ذكر  االدارة الصناعٌة قتٌبة زهر الدٌن عطٌة 8

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد حمد وسمً 9

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد طالب حماد خلٌفة 01

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة عماد علً ابراهٌم 00

  



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 7108/ 7107للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 ةعراقٌ االول  امتٌاز انثى االدارة الصناعٌة نور محمد احمد مرعً 0

 عراقً الثانً  جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة رغٌد طالل ابراهٌم علً 7

 عراقً الثالث جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة رواء ابراهٌم خلف حمٌد 3

 ةعراقٌ الرابع  جدا   جٌد انثى االدارة الصناعٌة سعد ٌونس احمد بدوي 4

 عراقً الخامس جٌد ذكر االدارة الصناعٌة زٌد وعد غزال سماعٌل 5

 عراقً السادس جٌد ذكر االدارة الصناعٌة معتز محمد علً 6

 ةعراقٌ السابع جٌد انثى  االدارة الصناعٌة تمارة صفوان عبدالرحمن  7

 ةعراقٌ الثامن  جٌد انثى االدارة الصناعٌة إٌالف زٌور محمد خلٌل 8

 عراقً التاسع  جٌد ذكر االدارة الصناعٌة رضوان عبدالواحد كاظم 9

 عراقً العاشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة احمد مٌسر سعدهللا أٌوب 01

 ةعراقٌ الحادي عشر متوسط انثى االدارة الصناعٌة آالء عبدالكرٌم فتحً ابراهٌم 00

 عراقً الثانً عشر  متوسط ذكر الصناعٌةاالدارة  عامر عبدالحكٌم محمد علً 07

 عراقً الثالث عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة طه سلٌمان رشٌد علً 03

 عراقً الرابع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة ولٌد خالد طلب محجوب 04
 

 

 

 



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 7108/ 7107للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً الخامس عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مهدي صالح  محمد خلف 05

 ةعراقٌ السادس عشر  متوسط انثى االدارة الصناعٌة أٌاد نوري محمود أسماء 06

 عراقً السابع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة زكرٌا ٌحٌى طه قاسم 07

 عراقً الثامن عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى عصام حمد شكر 08

 عراقً التاسع عشر  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة رافع محمد امٌن عبدهللا 09

 عراقً العشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة شٌروان سمٌر حسن شرٌف 71

 عراقً الحادي والعشرون  متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عادل محمود فرج 70

 ةعراقٌ الثانً والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة رغدة احمد محمد عبدالجبار 77

 ةعراقٌ الثالث والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة شهد مشتاق ٌونس ٌحٌى 73

 عراقً الرابع والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة سالم جاسم محمد حمٌد 74

 عراقً الخامس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عبدالمجٌد ابراهٌم جاٌد حبٌب 75

 عراقً السادس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عمر احمد ٌاسٌن  زكري 76

 عراقً السابع والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة وعد هللا محمد نوري مصطفى 77

 عراقً الثامن والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد عبدهللا علً  عسكر 78

 عراقً التاسع والعشرون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة سٌف محمد حسن مروح 79

 عراقً الثالثون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة قٌصر محمد عطٌة صالح 31
 

 

 



 جامعة الموصل 

 الصباحيةالدراسة خرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (الثانيالدور ) 7108/ 7107للعام الدراسً 

  هـ1443/محرم/81الموافق  1/13/8312في  0553ش ط خ / بموجب االمر الجامعً المرقم : 

 الجنسٌة التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 ةعراقٌ متوسط ذكر االدارة الصناعٌة رؤى حسن محمد 0

 عراقً متوسط ذكر االدارة الصناعٌة خطاب عمر محمود 7

 عراقً متوسط ذكر االدارة الصناعٌة احمد علً محمود  3

 عراقً مقبول ذكر الصناعٌةاالدارة  معتصم حازم محمد ابراهٌم 4

 عراقً مقبول انثى االدارة الصناعٌة احمد عبدالستار مهدي  5

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة علً عامر خضر 6

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة جعفر علً حسٌن 7

 عراقً مقبول ذكر  االدارة الصناعٌة قتٌبة زهر الدٌن عطٌة 8

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد حمد وسمً 9

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد طالب حماد خلٌفة 01

 عراقً مقبول ذكر االدارة الصناعٌة عماد علً ابراهٌم 00

  



 جامعة الموصل 

 الدراسة المسائيةخرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (االولالدور ) 1028/ 1027للعام الدراسً 

 بموجب االمر الجامعً المرقم :          فً               الموافق 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً االول  جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة ٌونس غازي رجب محمد 2

 عراقً الثانً  جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة غٌث معن فاضل محمود 1

 ةعراقٌ الثالث جٌد جدا   انثى االدارة الصناعٌة مها مرعً احمد خلف 3

 عراقً الرابع جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة احمد انمار عبدالهادي صالح 4

 عراقً الخامس جٌد جدا   ذكر االدارة الصناعٌة عمر خالد عبدالحمٌد حسٌن 5

 ةعراقٌ السادس جٌد انثى االدارة الصناعٌة أٌة خالد عادل محمود 6

 عراقً السابع جٌد ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى مروان حامد عبو 7

 عراقً الثامن  جٌد ذكر االدارة الصناعٌة محمد حادي نجم عبدهللا 8

 عراقً التاسع  جٌد ذكر االدارة الصناعٌة احمد ولٌد ٌونس محمود 9

 ةعراقٌ العاشر جٌد انثى االدارة الصناعٌة دعاء محمد علً حسٌن 20

 عراقً الحادي العاشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى صباح محمد صالح 22

 عراقً الثانً عشر متوسط ذكر الصناعٌةاالدارة  احمد موفق حازم عبدهللا 21

 عراقً الثالث عشر جٌد ذكر االدارة الصناعٌة عماد محمد شكر محمود 23

 ةعراقٌ الرابع عشر  متوسط انثى االدارة الصناعٌة نغم موفق  احمد ساجت 24

 عراقً الخامس عشر متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عبدالسالم ساعد أٌوب عٌسى 25

 عراقً السادس عشر متوسط ذكر االدارة الصناعٌة منهل نصرت عقدو ٌونس 26

 عراقً السابع عشر متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عدنان عبدالحً ابراهٌم احمد 27

 عراقً الثامن عشر متوسط ذكر االدارة الصناعٌة تركً عبد عٌسى احمد 28

 عراقً التاسع عشر متوسط ذكر االدارة الصناعٌة أحمد نبٌل غانم مرعً 29



 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً العشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى حسٌن محمد علً 10

 ةعراقٌ الحادي والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة هدٌل محمد مجٌد احمد 12

 عراقً الثانً والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة محمد هاشم فتحً ٌاسٌن 11

 عراقً الثالث والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة محمودصهٌب  فارس خلٌل  13

 عراقً الرابع والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة هشٌار نوري جندي عنتر 14

 عراقً الخامس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عمر فٌصل حسٌن هزاع 15

 عراقً السادس والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة عبدالواحد عاصً خلف  16

 عراقً السابع والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة محمد خالد ٌونس عبدهللا 17

 عراقً الثامن والعشرون متوسط ذكر االدارة الصناعٌة احمد طالل شٌت عبدالباقً 18

 ةعراقٌ التاسع والعشرون متوسط انثى االدارة الصناعٌة زٌنة عامر عزٌز احمد 19

 عراقً الثالثون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مصطفى عصام مصطفى درويش 30

 عراقً الحادي والثالثون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة ٌحٌى عماد احمد ٌحٌى 32

 ةعراقٌ الثانً والثالثون مقبول انثى االدارة الصناعٌة شٌماء عبدهللا أسماعٌل سٌكو 31

 عراقً الثالث والثالثون مقبول ذكر الصناعٌة االدارة احمد عطاهللا عزٌز صالح 33

 عراقً الرابع والثالثون مقبول ذكر االدارة الصناعٌة منٌف عواد عبٌد داؤود 34
 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل 

 الدراسة المسائيةخرٌجو كلٌة االدارة واالقتصاد /  قسم االدارة الصناعٌة / 

 (الثاني الدور ) 1028/ 1027للعام الدراسً 

  هـ 3441/محرم/ 83الموافق  3/31/8132في  1553ش ط خ /بموجب االمر الجامعً المرقم : 

 الجنسٌة الترتٌب التقدٌر الجنس القسم االسم الرباعً واللقب ت

 عراقً االول متوسط  ذكر االدارة الصناعٌة حكٌم صالح محمد  2

 عراقً الثانً متوسط ذكر االدارة الصناعٌة علً درٌد ٌونس 1

 عراقً الثالث متوسط ذكر االدارة الصناعٌة سعٌد نجٌب سعٌد 3

 عراقً الرابع مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد ممتاز شاكر  4

 عراقً الخامس مقبول ذكر االدارة الصناعٌة فارس محمد احمد  5

 عراقً السادس مقبول ذكر االدارة الصناعٌة حسام الدٌن محمد خضر  7

 عراقً السابع مقبول ذكر االدارة الصناعٌة زٌد اكرم محمد  6

 عراقً الثامن مقبول ذكر االدارة الصناعٌة محمد وهب ظاهر 8

 عراقً التاسع مقبول ذكر االدارة الصناعٌة مازن مطر محمد  9

 عراقً العاشر مقبول ذكر االدارة الصناعٌة حسن عالء الدٌن حسٌن علً 20

 عراقً الحادي عشر مقبول ذكر االدارة الصناعٌة عبدهللا ٌوسف منصورعبدالمنعم  22

 ةعراقٌ الثانً العاشر مقبول ذكر االدارة الصناعٌة سمٌر ذنون محمد علً 21

 ةعراقٌ الثالث عشر مقبول انثى االدارة الصناعٌة نور نزار خطاب 23

 عراقً الرابع عشر مقبول ذكر االدارة الصناعٌة زٌد حمٌر محمد  24
 

 


