
التسجيل الصباحي/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل 

( 2019/2018 , 2018/2017 , 2017/2016 )اسماء الطلبة الثالثة االوائل على االقسام لالعوام الدراسية 

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلمحل السكنترتٌبه على القسماالختصاصالكلٌة او المعهداسم االم الثالثًاالسم  الرباعًت

صباح89,8022016/2017ًحً المثنى/ موصل االولنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادحنان خالد احمدعبدهللا خالد توفٌق اٌوب1

صباح87.2312016/2017ًكرمة/ االنبارالثانًنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادٌسرى عواد محمدرسل مثنى عبد عماش2

صباح82.1002016/2017ًنٌنوىالثالثنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادكرحة حمٌد محمدكوكب علً صالح عباس3

صباح89.5012016/2017ًعامرٌة الصمود /الفلوجة / االنبار االولادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادامل حسٌن صاٌلبارق برزان نجم ذباح4

صباح88.8092016/2017ًنٌنوىالثانًادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادجونً حسٌن لفوزٌاد خلف سلٌمان قاسم5

صباح286.5802016/2017ًشقق دابٌن / 2ماسٌكً/ دهوك الثالثادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادشٌرٌن محمد جرجٌسدالل عكٌد خالد مصطفى6

صباح92.1672016/2017ًسمٌل/ دهوك االولاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادصبرٌة حسٌن حسنهٌمان حجً علً عمر7

صباح89.8612016/2017ًحً النور/ موصل الثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادمٌسون سعٌد محمدشهد فاروق حامد حمادي8

صباح683.9982016/2017ً/جه نكٌن د/ ماسٌك ز / دهوك الثالثاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادشكرٌة طٌار محمدسراب أنور محمد حسٌن9

صباح90.8852016/2017ًبلدروز/ دٌالى االولالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادرائدة قاسم منصورأٌاد احمد ٌاسٌن جاسم 10

صباح81.8822016/2017ًحً الصدٌق/ موصل الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادرقٌة زكرٌا ابراهٌمربٌع مظهر عبد الرزاق محمد 11

صباح81.3662016/2017ًحً المٌثاق/ موصل الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادمٌادة سالم محمدعلًأرجوان ٌونس حسٌن عل12ً

صباح86.5202016/2017ًحً المهندسٌن/ موصل االولاالقتصاداالدارة واالقتصادمٌسون عبد هللا احمدهدٌل محمد احمد عمر13

صباح80.3872016/2017ًناحٌة الشمال/ سنجار / نٌنوى الثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادهلً قاسم خسٌنغانم حسن بكر دربو14

صباح79.7462016/2017ًنٌنوىالثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادنهلة محمد علًمها فاضل عباس15

صباح93.6432016/2017ًالقٌارة/ نٌنوى الثانًادارة االعمالاالدارة واالقتصادفطٌم رمضان ابراهٌمولٌد احمد داؤد جمعة16

صباح91.4182016/2017ًحً النهروان/ موصل الثالثادارة االعمالاالدارة واالقتصادخدٌجة سلطان محمدقاسم ٌحٌى محمود عل17ً

صباح92.7012016/2017ًحً السماح/ موصل االولالمحاسبةاالدارة واالقتصادبشرى ٌحٌى اسماعٌلمدٌن نافع غرٌب طه18

صباح91.1542016/2017ًحً التحرٌر/ موصل الثانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادرجاء عبد اللطٌف عبد الوهابعادل زهٌر عبد الستار شكر19

صباح91.1102016/2017ًحً االخاء/ موصل الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصادزٌنب محمد خضرفاضل عباس عبد الكرٌم 20

صباح88.9322017/2018ًحً التحرٌر/ موصل االولالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادالهام ٌونس علًمحمد محمود احمد امٌن21

صباح88.3252017/2018ًقرٌة الزاوٌة/ القٌارة / نٌنوى الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادانتصار حمد هللا احمداحمد عمار احمد عطٌة22

صباح86.6072017/2018ًقرٌة عٌن حلوة/ زمار / نٌنوى الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصاددره محمد خلورضوان احمد سنجار عمر23

صباح86.9012017/2018ًحً الحدباء/ موصل االولنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادونسة عاٌد خلٌفوالء حربً عباس محمد العبدهللا24

صباح83.7102017/2018ًشقق حً الخضراء/ موصل  الثانًنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادهالة عبد االله احمدشذى نشوان محمد احمد العزاوي25

صباح82.3852017/2018ًحً الزهور/ موصلالثالثنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادخدٌجة محمد جاسمسراب سعد صالح حمٌد الحمادي26

صباح93.3242017/2018ًحً العامل/ موصل االولاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادمنتهى شاكر محمودنور محمد احمد مرع27ً

صباح82.4072017/2018ًنٌنوىالثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادفاطمة محمد عبد هللارغٌد طالل ابراهٌم عل28ً

صباح80.8892017/2018ًحً الرحمة/ موصل الثالثاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادبسمه ثامر محمودرواء ابراهٌم خلف حمٌد29

صباح87.8262017/2018ًحً الضباط/ اربٌل االولاالقتصاداالدارة واالقتصادعمشة عبد الرحمن محمد سعٌدعلٌاء الٌاس عباس عبدو30

صباح87.3022017/2018ًدهوكالثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادتامار ماركار ابراهاماٌدة بدروس اكوب موسى31

صباح84.5902017/2018ًحً الحدباء/ موصل الثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادهناء ذنون دروٌشغفران بشار خطاب عمر32

صباح90.5922017/2018ًحً المالٌة/ موصل االولادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادرتبة سلطان حمدأحمد مرعً حسن سلٌمان 33

صباح88.0902017/2018ًشورجة/ كركوك الثانًادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادصبٌحة محمد طهحنان عبدالرحمن رحٌم طه 34

صباح82.9082017/2018ًحً العسكري/ كركوك الثالثادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادعمشه حسٌن علًمها طارق ٌونس خلٌل35

صباح93.8782017/2018ًحً الصدٌق/ موصل االولالمحاسبةاالدارة واالقتصادانعام تحسٌن سهٌلعزت امجد عزالدٌن اٌوب36

صباح92.1092017/2018ًحً الوحدة/ موصل الثانًالمحاسبةاالدارة واالقتصاداٌمان عبد الوهاب عبد الرحمناحمد ابراهٌم احمد عل37ً

صباح89.8942017/2018ًحً الرحمة/ موصل الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصادافراح هاشم ٌونسعبدالقادر مؤٌد سالم ٌونس38

صباح92.0392017/2018ًدهوكالثانًادارة االعمالاالدارة واالقتصادرافدة خلٌل هدهدامنه خالد غانم عبد هللا39

صباح91.5512017/2018ًالدورة/ بغداد الثالثادارة االعمالاالدارة واالقتصادرسمٌة شحاذة غالبعلً عودة شهاب حمد40

صباح92.5542018/2019ًحً سومر/ موصل االولالمحاسبةاالدارة واالقتصادمارب الٌاس مجٌداحمد امجد سعٌد جاسم41

صباح91.1182018/2019ًحً العربً/ موصل الثانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادافكار محمد صالحاحمد رٌاض ادرٌس بشٌر 42
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صباح90.5622018/2019ًحً الكندي/ موصل الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصادسعاد سعٌد عبد هللازٌد سالم محمد خضر43

صباح93.4882018/2019ًحً الزهراء/ موصل االولإدارة األعمالاالدارة واالقتصادغازٌة سعٌد علًرجاء غانم ٌونس عل44ً

صباح91.5882018/2019ًحً الرافدٌن/ موصل الثانًإدارة األعمالاالدارة واالقتصادحرفه صالح علًمعتز صالح عبٌد45

صباح90.5612018/2019ًالجامعة/ موصل الثالثإدارة األعمالاالدارة واالقتصادصباح شكر محموداكرام حازم احمد حسن46

صباح91.9182018/2019ًنٌنوىاالولالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادهدٌة داؤد اٌاد ناسو خدٌدة47

صباح87.7372018/2019ًقرٌة خوٌتله/ برطله / نٌنوى الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادٌازي حسن ٌونساركان محمد علً ٌونس محمد 48

صباح85.6212018/2019ًحً موصل الجدٌدة/ موصل الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصاداالء هاشم حموديحسن عدنان ٌونس حمودي49

صباح96.0922018/2019ًمخٌمات النزوح/ زاخواالولاالقتصاداالدارة واالقتصادعرنو قاسم سلٌمانراشد رشو خلف سلٌمان50

صباح91.9092018/2019ًنٌنوىالثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادساجدة فاضل جوادهاشم علً خٌر الدٌن جواد51

صباح86.4542018/2019ًمجمع ٌرموك/ سنجار / نٌنوى الثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادغزال حسٌن عمرخدر بركات خلف كارس52

صباح89.9342018/2019ًحً المثنى/ موصل االولاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادربا غانم محمدعلًأوس عبدهللا سالم محمد53

صباح89.3862018/2019ًنٌنوىالثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادفتحٌة غانم ابراهٌمعدنان نعمان ٌونس صالح54

صباح84.8162018/2019ًحً الجامعة/ موصل الثالثاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادحازمة حازم حمٌدبراء باسل محمود داود55

صباح95.2432018/2019ًحً الوحدة/ موصل االولادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادتركٌة احمد سلطانانفال محمود سلطان عبدهللا56

صباح94.6502018/2019ًنٌنوىالثانًادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادقمر محسن عبدزهراء زكرٌا احمد حسن57

صباح93.3612018/2019ًحً البلدٌات/ موصل الثالثادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادهدى محمد بشٌر عبدامنة رائد شرٌف ذنون58

صباح94.4182018/2019ًحً النور/ موصل االولادارة المؤسسات السٌاحٌة االدارة واالقتصادخٌرٌة عبد الرحمن عسكرعزٌز محمد حمادي اخضٌر59

صباح93.9772018/2019ًحً القدس/ موصل الثانًادارة المؤسسات السٌاحٌة االدارة واالقتصادفاطمة محمد عبد هللانشوان طه ٌوسف فرحان60

صباح89.0792018/2019ًحً سومر/ موصلالثالثادارة المؤسسات السٌاحٌة االدارة واالقتصادهٌفاء حسٌن حماديمحمد مهٌدي صالح حسٌن61

صباح85.9202018/2019ًقرٌة قز فخرة/ الحمدانٌة / نٌنوى االولنظم المعلومات اإلدارٌةاالدارة واالقتصاداسباهٌة عبد هللا ٌحٌىدالل فتحً صالح مشلب العبٌدي62

صباح82.2972018/2019ًحً النجار/ موصل الثانًنظم المعلومات اإلدارٌةاالدارة واالقتصادعلٌاء عبد الرزاق عبد الرحٌمعبدهللا زٌاد عبدهللا فتحً كلو63

صباح81.7862018/2019ًحً السوٌس/ موصل الثالثنظم المعلومات اإلدارٌةاالدارة واالقتصادهٌفاء محمد عزٌزمصطفى محمد عونً فتحً الدباغ64

صباح98.1552019/2020ًحً الزهور/ موصل األولإدارة االعمالاالدارة واالقتصادحسناء وسام سالمنور عامر إسماعٌل عبد هللا65

صباح94.4902019/2020ًناحٌة الشمال/ سنجار / نٌنوى الثانً إدارة االعمالاالدارة واالقتصادعمشه خلٌفة حسٌنباسم عٌسى عباس خدر66

صباح93.5292019/2020ًحً العامل/ موصل الثالثإدارة االعمالاالدارة واالقتصادفهٌمة احمد عبدناطق عبد احمد عمر67

صباح93.9952019/2020ًحً االصالح الزراعً/ موصل األولاالقتصاداالدارة واالقتصادندى سلطان احمدعبدهللا سالم محمد طه68

صباح87.3282019/2020ًباب البٌض/ موصل الثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادهدى مطشر سعٌدهند عبدالوهاب سلٌم حسٌن69

صباح82.0262019/2020ًفلوجة/ انبار الثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادسعده رجا فٌاضصالح عبدهللا جرو فاضل70

صباح89.3032019/2020ًنٌنوىاألولاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادافكار علً ابراهٌممحمود عبدالستار جاسم مهدي71

صباح87.6812019/2020ًنٌنوىالثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادهٌفاء سالم ٌونسمرٌم نافع حمٌد صالح72

صباح86.3892019/2020ًنٌنوىالثالثاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادبشرى ذنون ٌونسأحمد ولٌد ابراهٌم محمود73

صباح88.8062019/2020ًالقٌروان/ سنجار / نٌنوى االولالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادترفة خضر دندحمالك فارس حمود حامد74

صباح87.4212019/2020ًهفالن/ ابٌل الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادناهدة مٌران مراداخالص باقر ولً ٌوسف75

صباح85.0082019/2020ًناحٌة الشمال/ سنجار / نٌنوى الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادكلً خلف حسنعلً حسٌن رشو عبدهللا76

صباح88.3812019/2020ًالمحلبٌة/ موصل االولالمحاسبةاالدارة واالقتصادجمٌلة علً محمودحارث صالح خضر محمد77

صباح87.7032019/2020ًبعقوبة/ دٌالى الثانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادنهلة عطا هللا محمدبالل امٌن خلٌفة حسٌن78

صباح86.8192019/2020ًفلوجة/ انبار الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصادانتصار فرحان طخاخمعتز ٌاسٌن محمد خلٌفة79

صباح86.1302019/2020ًحً الثورة/ موصل االولادارة المؤسسات السٌاحٌة والفندقٌةاالدارة واالقتصادباسمة جمعه عبوشمحمد ٌونس ابراهٌم مطر80

صباح83.0852019/2020ًحً دومٌز/ موصل الثانًادارة المؤسسات السٌاحٌة والفندقٌةاالدارة واالقتصادحنان بشٌر شٌتبسام انور ثامر قاسم81

صباح82.6472019/2020ً تموز17حً / موصل الثالثادارة المؤسسات السٌاحٌة والفندقٌةاالدارة واالقتصادبدرٌة ابراهٌم جمعةاحمد عبد الرزاق فتحً احمد82

صباح81.4282019/2020ًحً المهندسٌن/ موصل االولنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادناهدة عبد الجبار محموداوس محمد عودة خلف الحدٌدي83

صباح77.6812019/2020ًحً الكهرباء/ بادوش / حمٌدات / نٌنوى الثانًنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصادغادة سالم حامدمحمد اٌاد محمد امٌن جمٌل النعٌم84ً

صباح71.9432019/2020ًوادي حجر/ موصل الثالثنظم المعلومات االدارٌةاالدارة واالقتصاداناس عبد الرزاق عبد الرحمنمصطفى احمد خزعل محمود العجراوي85
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صباح80.8432019/2020ًحً السراي/ الحوٌجة / كركوك االولادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادطٌبة عنقود محمدسامً حسن اسماعٌل ابراهٌم86

صباح79.2802019/2020ًحً موصل الجدٌدة/ موصل الثانًادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادزهور اسماعٌل خلٌلرٌم مرعً خلٌل حامد87

صباح76.8552019/2020ًحً الرفاعً/ موصل الثالثادارة التسوٌقاالدارة واالقتصادمٌسون جازم محمودهمام مٌسر عبد الرزاق محمد88


