
االختصاصالكلٌة او المعهداسم االم الثالثًاالسم الرباعًت
ترتٌبه على 

القسم
سنة التخرجالمعدلمحل السكن

94.2692016/2017حً البلدٌات/ موصل االول ادارة االعمال االدارة واالقتصادمنى علً داهشعلً طه علً حسٌن1

92.5882016/2017حً الوحدة/ موصل الثانًادارة االعمال االدارة واالقتصادهدى عبد الرحٌم حسنسارة سمٌر بشٌر ابراهٌم2

74.492016/2017حً فلسطٌن/ موصل الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادعوفه سالم حمٌديصفوان هادي احمد عل3ً

82.762016/2017حً العسكري/ دهوك الثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادشكرٌة شنً حسٌنصافٌة بهجت محمد موسى4

85.0142017/2018حً الزهراء/ موصل الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصادخالدة عادل رجبمحمد عبد خلٌل إبراهٌم5

94.7852017/2018 تموز17حً / موصل االول ادارة االعمال االدارة واالقتصادسلمى قاسم ٌونسوسن فٌصل فضٌل خلٌل6

88.9552017/2018حً القدس/ موصل الثانًادارة االعمال االدارة واالقتصادصالحه رمضان حسنخولة احمد علً فنوش7

88.5512017/2018حً الكرامة/ موصل الثالثادارة االعمال االدارة واالقتصادمرٌم احمد سالمة عبد الباسط الٌاس علً مهدي8

93.22017/2018اربٌلاالول العلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادبشرى عبد الكرٌم محمدرٌم محمود سلطان مخلف9

68.632017/2018ربٌعة/ نٌنوى الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصاددره شالل هاديفالح ظاهر عفات هادي10

67.32017/2018وانة/ نٌنوى الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادمونه ٌوسف خلفأحمد عبدالواحد بكر سلٌم11

96.512017/2018حً السكر/ موصل االول االقتصاداالدارة واالقتصادماجدة صالح خضررانٌه خالد حمادي حمدون12

86.822017/2018حً الصدٌق/ موصل الثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادانتصار عبد العزٌز سعٌدفادٌة عالء الدٌن عبد هللا مجٌد13

85.462017/2018حً الوحدة/ موصل الثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادزٌنب خالد اسماعٌلٌوسف جرجٌس قنبر حمزة14

86.232017/2018حً الصدٌق/ موصل االول االدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادزكٌة عطٌة احمدٌونس غازي رجب محمد 15

84.992017/2018حً الثقافة/ موصل الثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادزهراء وعد هللا ٌونسغٌث معن فاضل محمود16

82.222017/2018حً الربٌع/ موصل الثالثاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادنجاح معٌوفمها مرعً احمد خلف17

93,8462018/2019المسٌب/ بابل االول المحاسبةاالدارة واالقتصادسعدٌة عبد ذٌابعبدالمحً اسماعٌل ابراهٌم حسون18

91,5082018/2019حً الطٌران/ موصل الثانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادمنى علً عبد الرحمنزٌنة محمد نذٌر احمد 19

89,9362018/2019القٌارة/ نٌنوى الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصاداسٌا عبد هللا خلفمحمد سالم محمد حسن20

90,8722018/2019حً العربً/ موصل الثانًادارة االعمال االدارة واالقتصادٌسرى عبد الوهاب محمدامٌنأسماء نعمان امٌن شرٌف21

89,9552018/2019حً الوحدة/ موصل الثالثادارة االعمال االدارة واالقتصادكوثر ادرٌس ندٌمحسٌن رأفت جاسم محمد عبدهللا ظاهر22

90,9332018/2019حً فلسطٌن/ موصل االول العلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادبثٌنة عبد الوهاب حمٌدزهراء عبدالجبار مجٌد حسٌن23

81,0722018/2019حً الحدباء/ موصل الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادبثٌنة عبد الوهاب حمٌدعبدالقهار عبدالجبار مجٌد حسٌن 24

73,8512018/2019حً السكر/ موصل الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادمنتهى محمد الٌاسعمار محمد ٌونس حامد25

91,0252018/2019حً الٌرموك/ موصل االول االقتصاداالدارة واالقتصادجنان حمزه جاسماحمد مشعل عبد سلٌمان 26

88,3052018/2019حً البلدٌات/ موصل الثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادنجاح عبد الرزاق محمدمحمد علً خضر صالح27

94,1762018/2019حً المنصور/ موصل االول االدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادرحاب طارق صالحزهراء سمٌر عبدالباري عل28ً

93,3422018/2019الرشٌدٌة/ موصل الثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادعدله قاسم حسنرجاء سعدي ابراهٌم عبدهللا29

89,4682019/2020الحمدانٌة/ نٌنوى االول المحاسبةاالدارة واالقتصادلمٌاء متً نمرودرٌم عامر صبٌح داود30

87,5352019/2020حً الصحة/ موصل الثانًالمحاسبةاالدارة واالقتصادهناء ابراهٌم علًسارة خضٌر عبدهللا  حمد31
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87,1882019/2020الحمدانٌة/ نٌنوى الثالثالمحاسبةاالدارة واالقتصادلمٌاء متً نمرودرشا عامر صبٌح داود32

86,3122019/2020حً الربٌع/ موصل الثالثادارة االعمال االدارة واالقتصاددعد ٌونس حسٌن فهد سعد مأمون شاكر 33

96,9012019/2020حً النجار/ موصل االول العلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادسناء خزعل محمدعائشة هٌثم احمد حسن34

87,3512019/2020الهرمات االولى/ موصل الثانًالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادصباح حسٌن علً محمد صالحزٌنة مؤٌد سالم ٌحٌى35

82,4622019/2020حً العامل/ موصل الثالثالعلوم المالٌة والمصرفٌةاالدارة واالقتصادٌسرى ٌونس جاسماحمد عبد الرزاق محمود إبراهٌم36

81,1442019/2020الحضر/ نٌنوى الثانًاالقتصاداالدارة واالقتصادعٌده محسن عاٌداحمد محمد رجى الشطً 37

78,4752019/2020 تموز17/ موصل الثالثاالقتصاداالدارة واالقتصادنهى سالم ابراهٌمتقى زهٌر حمٌد علً 38

94,4312019/2020حً البرٌد/ موصل االول االدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادمٌسون احمد عبد الرزاقلٌندا خالد محمد جرجٌس39

89,7942019/2020حً الصحة/ موصل الثانًاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادخالدة عبد الرحٌم خلٌلفتاح شهاب احمد  فتاح 40

86,6902019/2020 تموز17/ موصل الثالثاالدارة الصناعٌةاالدارة واالقتصادبسمة محمد حسنآٌة مناف ٌونس حسن41


