
رقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالقسماالسم الرباعي والمقبت
األولجيد جدًا88.529المحاسبةاحمد عمي حسين جموي1
الثانيجيد جدًا87.427المحاسبةاوس سعد وعد اهلل حسين الطائي2
الثالثجيد جدًا86.422المحاسبةنهى حامد حسين احمد االمروح3
الرابعالمحاسبةمحمود سعدون طحمو عمي الخالدي4
الخامسالمحاسبةعمر محسن محمد فتحي الحيالي5
السادسالمحاسبةمارتن صباح شمعون رفو شعانة6
السابعالمحاسبةزينب سعد ابراهيم ياسين الطائي7
الثامنالمحاسبةغيث نبيل خميل ابراهيم8
التاسعالمحاسبةاحمد ازاد امين حاجي البروادي9
العاشرالمحاسبةوسن وليد عبد اهلل حسين الفارس10
الحادي عشرالمحاسبةحسن محمد حسين11
الثاني عشرالمحاسبةبه شدار غريب محمود صالح12
الثالث عشرالمحاسبةرائد حمد محي الدين13
الرابع عشرالمحاسبةايهاب معن قاسم يحيى الغفور14
الخامس عشرالمحاسبةسيف احمد حميد نعمان15

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



رقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالقسماالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس عشرالمحاسبةمهند اكرم ذنون حسين الصفار16
السابع عشرالمحاسبةاسراء عبد الستار محمود عباوي17
الثامن عشرالمحاسبةايمان خميل ابراهيم صالح الحمداني18
التاسع عشرالمحاسبةهشام محمد نوري قاسم احمد19
العشرونالمحاسبةفادية حقي اسماعيل20
الحادي والعشرونالمحاسبةرنين طارق عبد اهلل محمد21
الثاني والعشرونالمحاسبةنورهان محمد حسن مجيد العالف22
الثالث والعشرونالمحاسبةمعتز طه عبد اهلل محمود العمي23
الرابع والعشرونالمحاسبةسيف صالح رمزي محمد24
الخامس والعشرونالمحاسبةنرمين عبد السالم محمد درويش25
السادس والعشرونالمحاسبةماهر محمد عبد الرزاق عطية26
السابع والعشرونالمحاسبةزانا عبد الخالق مجيد27
الثامن والعشرونالمحاسبةحيدر عباس يوسف عبد الرحمن28
التاسع والعشرونالمحاسبةمحمد ماهر مجيد احمد العمي29
الثالثونالمحاسبةوسن مازن عمي حسن العبيدي30



رقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالقسماالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والثالثونالمحاسبةاياد سالم حمد احمد الجبوري31
الثاني والثالثونالمحاسبةعمي محمد حارس عبداهلل المغربي32
الثالث والثالثونالمحاسبةمنار خميل محمود عمي33
الرابع والثالثونالمحاسبةصباح جالل كودي سعدو34
الخامس والثالثونالمحاسبةيوسف هالل عمي عدوان المهيبي35
السادس والثالثونالمحاسبةمحمد امين جمال الدين محمد امين36
السابع والثالثونالمحاسبةسامر رائد سميمان متي37
الثامن والثالثونالمحاسبةمحمد جمال عبد الفتاح يوسف38
التاسع والثالثونالمحاسبةبارق عبداهلل  حسن محمد39
االربعونالمحاسبةرغد مزاحم يونس حسين الشهواني40
الحادي واالربعونالمحاسبةمروان جاسم محمد حسين العزاوي41
الثاني واالربعونالمحاسبةمروى باسل وعد اهلل مهيدي42
الثالث واالربعونالمحاسبةمنتصر صالح ارحيل عباس43
الرابع واالربعونالمحاسبةمروان احمد حنود رجب44
الخامس واالربعونالمحاسبةاياد محمد حميد سميمان45



رقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالقسماالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس واالربعونالمحاسبةعبد العزيز محمد خميف طالب الشرابي46
السابع واالربعونالمحاسبةيحيى رحيم ناصر نادر الكيجي47
الثامن واالربعونالمحاسبةليث ناجي طالب عبد القهار48
التاسع واالربعونالمحاسبةعبد العزيز خميل عبد الرزاق ذيب 49
الخمسونالمحاسبةبرزان عمي حمد صبح الحمداني50
الحادي والخمسونالمحاسبةمصطفى وليد ابراهيم دحام الجبرو51
الثاني والخمسونالمحاسبةاسامة احمد عبد الجبار احمد52
الثالث والخمسونالمحاسبةعمي حمادي سمطان عجاج النعيمي53
الرابع والخمسونالمحاسبةمنار فوزي ابراهيم مجبل الحوشي54
الخامس والخمسونالمحاسبةفراس صديق عمر شاحوذ الصوفي55
السادس والخمسونالمحاسبةخمود عبد العزيز عبد الرزاق محمد56
السابع والخمسونالمحاسبةليدوان عثمان نجم عبد الرحمن57
الثامن والخمسونالمحاسبةغانم عمي محمود شعبان البدراني58
التاسع والخمسونالمحاسبةاحمد مرشد مجبل خميل الحيالي59
الستونالمحاسبةبكر رياض عزيز ذنون القوزبكر60



رقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالقسماالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والستونالمحاسبةاحمد مصطفى ايوب عيسى العكيدي61
الثاني والستونالمحاسبةاحمد شاكر محمود عبد اهلل التوتونجي62
الثالث والستونالمحاسبةمؤمن غازي شكر محمود63
الرابع والستونالمحاسبةاسماء ابراهيم سعداهلل حمادي الطائي64
الخامس والستونالمحاسبةشذر ضبيان احمد حامد65
السادس والستونالمحاسبةسارة مصطفى حافظ عبد66
السابع والستونالمحاسبةعمي احمد صالح حمد67
الثامن والستونالمحاسبةعبد الستار محمد حمد عبداهلل الجبور68
التاسع والستونالمحاسبةعبدالرحمن حسان عبد الحميد الظاهر69
السبعونالمحاسبةمنهل يعقوب يوسف توما 70
الواحد والسبعونالمحاسبةمنهل فيصل فرحان  حسين 71
الثاني والسبعونالمحاسبةمحمود محمد رضا احمد72
الثالث والسبعونالمحاسبةعفيف جاسم محمد عبطان73
الرابع والسبعونالمحاسبةعباس عيدان فرج عميوي 74
الخامس والسبعونالمحاسبةمصطفى غانم محمد صالح 75



البريد االلكتروني

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكتروني

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكتروني

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكتروني

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكتروني

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

احمد قصي محمود عبداهلل القطان1

شامل محمد حيدر طه2

فالح احمد عويد ابراهيم الشمري3

احمد صالح عبد اهلل سمطان الجبوري4

ذي يزن عماد حميد خضر الطائي5

عمر عبد الوهاب اسماعيل عمي6

عبد العزيز محمد هاشم عبد العزيز7

الماس جمال زكي مجيد الشكرجي8

يونس ذنون يونس حمودي العبيدي9

يوسف عبداهلل محمد سعيد10

عبد الكريم عبد الباسط فتحي11

صفوك حازم زكر الياس بشار12

فياض شعالن محمد يونس الجواري13

فتح اهلل سمير خالد عيسى14

عمر جاسم محمد عثمان العابد15

حسن شيفان محما البيسو16

سرمد خمف سميمان محمد17

دينا جالل جاسم محمد سعيد العبيدي18

محمد مطر مضغن ثالج19

عماد عبد الكريم عزيز قاسم الراوي20

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2014-2013لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

عبداهلل رعد جاسم ابراهيم21

لقمان جالل حميد احمد22

حسين عبد الكريم امين حسين23

اصيل عبد االله كامل محمد المولى24

مهند رعد احمد حسون الجبوري25

عمر عبدالكريم عبد الرحمن عبد اهلل26

كرم نزار عمي عبداهلل27

احمد سعيد مهدي صالح28

محمد احمد صالح عبد البدراني29

سامان خميل رشيد يوسف30

سالم صافي عبود31

بسمة راكان عزيز محمود32

فهد ميسر احمد خميل33

اشرف وعد محمود حامد العبادي34

احمد عماد عبداالله جبوري35

اثير شوقي36

شهاب عامر شهاب جرجيس37

نواف عبداهلل جميل38



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت
األولإمتياز92.337المحاسبةفاطمة يونس محمود محمد صالح1
الثانيجيد جدًا89.620المحاسبةايناس نصرة الياس2
الثالثجيد جدًا84.864المحاسبةهاشم طارق نوري احمد3
الرابعالمحاسبةهبة باسم متي4
الخامسالمحاسبةعبداهلل خالد حازم طه5
السادسالمحاسبةسجى حسن نوروز درويش6
السابعالمحاسبةسيف سعد دحام محمود7
الثامنالمحاسبةصفا رعد جاسم محمد8
التاسعالمحاسبةرسل امجد عاشور احمد9
العاشرالمحاسبةمحمد عفيف جمعة نوري10
الحادي عشرالمحاسبةمحمد ياسين حمد عميان11
الثاني عشرالمحاسبةعبدالرحمن عبد همومحمود12
الثالث عشرالمحاسبةبشرى محمود احمد محمد13
الرابع عشرالمحاسبةعبدالودود حسين زيدان خمف14
الخامس عشرالمحاسبةعمي هادي احمد سريح15

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس عشرالمحاسبةليفيا ليث حكمت ايميا16
السابع عشرالمحاسبةلويزا اسحاق توما17
الثامن عشرالمحاسبةبسام اديب دحام نزال 18
التاسع عشرالمحاسبةمنيب كمال بادي حمد19
العشرونالمحاسبةمحمد همام مهيدي صالح20
الحادي والعشرونالمحاسبةناردين نشوان موسى21
الثاني والعشرونالمحاسبةهبة شمعون بكو بني22
الثالث والعشرونالمحاسبةعالء محمد ثامر 23
الرابع والعشرونالمحاسبةحمزة عايد رشيد صالح24
الخامس والعشرونالمحاسبةعمر جبير خشمان حسين25
السادس والعشرونالمحاسبةباسم قاسم صبري26
السابع والعشرونالمحاسبةبهاء حسين عمي محمد27
الثامن والعشرونالمحاسبةابراهيم ارحيم دعيجل خمف28
التاسع والعشرونالمحاسبةاسحق شهاب احمد جاسم 29
الثالثونالمحاسبةاحمد جابر عبد حمد 30



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والثالثونالمحاسبةفاطمة جالل برجس زكر31
الثاني والثالثونالمحاسبةانس قاسم حسين عودة 32
الثالث والثالثونالمحاسبةعبدالرزاق عامر عبدالرزاق حسن33
الرابع والثالثونالمحاسبةصفاء خميل ابراهيم حمادي34
الخامس والثالثونالمحاسبةمحمد مجيد احميد عماش35
السادس والثالثونالمحاسبةسيف صالح يوسف عمر36
السابع والثالثونالمحاسبةجمال إبراهيم صبحي37
الثامن والثالثونالمحاسبةاحمد عدنان بدري 38
التاسع والثالثونالمحاسبةعبدالرحمن نجيب ناظم كامل39
االربعونالمحاسبةحسين مشعان عبود عمير40
الحادي واالربعونالمحاسبةاحمد سعداهلل نجم عبداهلل41
الثاني واالربعونالمحاسبةمحمد رياض عبدالمطيف حسن42
الثالث واالربعونالمحاسبةمهدي محمد صالح43
الرابع واالربعونالمحاسبةنجاة شهاب احمد فرج44
الخامس واالربعونالمحاسبةبهاء سعدون هزيم عمر45



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس واالربعونالمحاسبةجمال عبداهلل فاضل سبع46
السابع واالربعونالمحاسبةوسيم فائق حسين ظاهر47
الثامن واالربعونالمحاسبةزوماية رمزي زوماية48
التاسع واالربعونالمحاسبةهيثم ناجي خمف سالم49
الخمسونالمحاسبةاثير كريم عودة 50
الحادي والخمسونالمحاسبةاحمد عمي احمد محمد51
الثاني والخمسونالمحاسبةغازي فيصل عبود عمير52
الثالث والخمسونالمحاسبةصباح عبد السالم رحيم53
الرابع والخمسونالمحاسبةاحمد باسل يحيى سميمان54
الخامس والخمسونالمحاسبةمصطفى هاني بشير داؤود55
السادس والخمسونالمحاسبةابراهيم عبد نهار خمف56
السابع والخمسونالمحاسبةعمر يوسف عمي سعيد57
الثامن والخمسونالمحاسبةحذيفة مروان سبتي عبدالفتاح58
التاسع والخمسونالمحاسبةجيالن سيروان سميم59
الستونالمحاسبةعمي رباح  عبداهلل عواد 60



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والستونالمحاسبةمعن صالح ناظم اسكندر61
الثاني والستونالمحاسبةمرعي محمود عواد سمطان62
الثالث والستونالمحاسبةمحمد هالل ابراهيم جاسم63
الرابع والستونالمحاسبةجيان حسن خدر64
الخامس والستونالمحاسبةباسم عمي عايد حسن65
السادس والستونالمحاسبةعمر اكرم محمد عبيد66
السابع والستونالمحاسبةمحمد صالح الدين حسين مجيد67
الثامن والستونالمحاسبةهند عادل ابراهيم خمف68
التاسع والستونالمحاسبةمحمد طه عبد ابراهيم 69



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

األولإمتياز92.701المحاسبةمدين نافع غانم1
الثانيإمتياز91.154المحاسبةعادل زهير عبد الستار2
الثالثإمتياز91.110المحاسبةفاضل عباس عبد الكريم3
الرابعالمحاسبةثراء الزم4
الخامسالمحاسبةاحمد سمير طه ياسين5
السادسالمحاسبةعدنان محمود فتحي عواد6
السابعالمحاسبةعثمان فاضل صايل مرتب7
الثامنالمحاسبةعيسى محمود سممان8
التاسعالمحاسبةساتينيك اسطيفان حميد9
العاشرالمحاسبةشهد مبشر صديق10
الحادي عشرالمحاسبةلبنى سمير ناظم11
الثاني عشرالمحاسبةعبد الرحمن عمر عطية12
الثالث عشرالمحاسبةجاسم محمد رضا13
الرابع عشرالمحاسبةمحمد قيس عثمان14
الخامس عشرالمحاسبةامل عبد اهلل فاضل15

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس عشرالمحاسبةمنير خميل اسماعيل ثامر16
السابع عشرالمحاسبةاحمد محمود رمضان عطية17
الثامن عشرالمحاسبةعبد الرحمن قاسم محمد18
التاسع عشرالمحاسبةماجد حميد حسين سميمان19
العشرونالمحاسبةصباحي/ احمد يونس سالم20
الحادي والعشرونالمحاسبةعبد الرحمن كمال محمد21
الثاني والعشرونالمحاسبةامجد لؤي لطيف22
الثالث والعشرونالمحاسبةياسر فيصل حمد23
الرابع والعشرونالمحاسبةعمي عباس حمود حمد24
الخامس والعشرونالمحاسبةسرى طالب عبد القادر25
السادس والعشرونالمحاسبةاحمد جاسم محمد عمي26
السابع والعشرونالمحاسبةمحمد حسين رشيد27
الثامن والعشرونالمحاسبةيونس عباس احمد28
التاسع والعشرونالمحاسبةعالي شيخ حسين صالح29
الثالثونالمحاسبةزكريا خميل ابراهيم30



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والثالثونالمحاسبةجاسم محمد جاسم31
الثاني والثالثونالمحاسبةعبد العزيز حمودة عودة32
الثالث والثالثونالمحاسبةاحمد رياض رشيد لطيف33
الرابع والثالثونالمحاسبةمحمد عبد نصيف لطيف34
الخامس والثالثونالمحاسبةياسر جاسم محمد35
السادس والثالثونالمحاسبةسفيان عامر شهاب36
السابع والثالثونالمحاسبةمصطفى طالب سممان37
الثامن والثالثونالمحاسبةمحمد عمي ماهر38
التاسع والثالثونالمحاسبةمصطفى مهدي جدوع39
االربعونالمحاسبةقيس هالل شاكر 40
الحادي واالربعونالمحاسبةاحمد ويس محمد طه41
الثاني واالربعونالمحاسبةمحمد موفق حسن42
الثالث واالربعونالمحاسبةوضاح عبد الباري حمد43
الرابع واالربعونالمحاسبةهبة شامل نور الدين44
الخامس واالربعونالمحاسبةحسني محمد حمد45



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس واالربعونالمحاسبةعبيدة ابراهيم احمد جاسم46
السابع واالربعونالمحاسبةنور مويد صالح47
(مكرر)السابع واالربعون المحاسبةعبد الرحمن خالد خمف حمادي48
الثامن واالربعونالمحاسبةعمي حمو حمد عطية49
التاسع واالربعونالمحاسبةعمر عادل رمضان50
الخمسونالمحاسبةعبد اهلل محمد قاسم اسود51
الحادي والخمسونالمحاسبةمحمد خميس مطر52
الثاني والخمسونالمحاسبةمهند هاني محمد53
الثالث والخمسونالمحاسبةحازم رسمي عزيز54
الرابع والخمسونالمحاسبةمحمد خالد عباس55
الخامس والخمسونالمحاسبةيوسف صالح ياسين56
السادس والخمسونالمحاسبةمحمد عماد حمدي حميد57
السابع والخمسونالمحاسبةسيف فالح صالح58
الثامن والخمسونالمحاسبةشاكر محمود جاسم59
التاسع والخمسونالمحاسبةاسراء غانم سعد اهلل60



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الستونالمحاسبةهيمن رحيم كريم61
الحادي والستونالمحاسبةعبد اهلل رومل زيون62
الثاني والستونالمحاسبةعمر احمد محمد كاظم63
الثالث والستونالمحاسبةعبد اهلل فالح فياض حمادي64
الرابع والستونالمحاسبةياسر عبد الرحمن عبد اهلل65
الخامس والستونالمحاسبةخمدون ناجي رحال نايل66
السادس والستونالمحاسبةياسرهاشم سميمان عمي67
السابع والستونالمحاسبةالزم محمد مطر68
الثامن والستونالمحاسبةزينب محمود غفوري69
التاسع والستونالمحاسبةنور رفعت حميد70
السبعونالمحاسبةمحمد سعد احمد عبد اهلل71
الحادي والسبعونالمحاسبةمحمد احمد محمود احمد72
الثاني والسبعونالمحاسبةمحمود احمد جاسم73
الثالث والسبعونالمحاسبةازهر اسعد عبد اهلل محمد74
الرابع والسبعونالمحاسبةمينا معن حسين75



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الخامس والسبعونالمحاسبةوسام احمد صبحي76
السادس والسبعونالمحاسبةمصطفى نزار عبد اهلل77
السابع والسبعونالمحاسبةهيا ماهر عبد الواحد78
الثامن والسبعونالمحاسبةهمام صباح ناجي79



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت
األولإمتياز93.878المحاسبةعزت امجد عزالدين ايوب1
الثانيإمتياز92.109المحاسبةاحمد ابراهيم احمد عمي2
الثالثجيد جدًا89.894المحاسبةعبدالقادر مؤيد سالم يونس3
الرابعالمحاسبةعمر عتبة توفيق سمطان4
الخامسالمحاسبةميادة عمي غانم يحيى5
السادسالمحاسبةمهند حازم حامد حمدي6
السابعالمحاسبةعمار رمزي ابراهيم درويش7
الثامنالمحاسبةعمر كمال الدين مصطفى محمد8
التاسعالمحاسبةابراهيم معد ابراهيم خميل9
العاشرالمحاسبةهديل اديب سعيد جرجيس10
الحادي عشرالمحاسبةنور ذنون محمد يونس اسماعيل11
الثاني عشرالمحاسبةحميد فواز عمي عباس12
الثالث عشرالمحاسبةاياد احمد داؤد جمعة13
الرابع عشرالمحاسبةمحمد غسان خضر سعد14
الخامس عشرالمحاسبةهدير جار اهلل مال اهلل عمي15

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس عشرالمحاسبةمصطفى مأمون مولود محمود16
السابع عشرالمحاسبةحنان برهان إبراهيم صالح17
الثامن عشرالمحاسبةظفر موفق صديق احمد18
التاسع عشرالمحاسبةمروة عماد محمود عبداهلل19
العشرونالمحاسبةصفاء انيس شريف عيسى20
الحادي والعشرونالمحاسبةاحمد محمد جميل ذنون21
الثاني والعشرونالمحاسبةرحمة نجم عبد حسن22
الثالث والعشرونالمحاسبةهيام عمي محمود احمد23
الرابع والعشرونالمحاسبةصباح مصمح عويد شبيب24
الخامس والعشرونالمحاسبةمهند سعد حسن ياسين25
السادس والعشرونالمحاسبةمحسن باسم احمد محمد26
السابع والعشرونالمحاسبةحارث مثنى هادي طرفة27
الثامن والعشرونالمحاسبةموقع دهوك/ فيصل مراد سميمان خمف28
التاسع والعشرونالمحاسبةاطالل نافع احمد محمد 29
الثالثونالمحاسبةموقع دهوك/ غفران عبدالرحيم حسين عمي30



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والثالثونالمحاسبةمنة اهلل سيف محمد جاسم31
الثاني والثالثونالمحاسبةرؤوف عماد ناظم رؤوف32
الثالث والثالثونالمحاسبةعامر احمد خمف صالح33
الرابع والثالثونالمحاسبةايهاب اديب ابراهيم صبري34
الخامس والثالثونالمحاسبةليث جاسم ابراهيم عمي35
السادس والثالثونالمحاسبةعمي عوف عبدالرحمن عمي36
السابع والثالثونالمحاسبةرحمة سعد غانم صبري37
الثامن والثالثونالمحاسبةسعد عبدالكريم جمعة محمد38
التاسع والثالثونالمحاسبةياسين جمال محمد39
االربعونالمحاسبةعمي عبدالعزيز عبدالقادر40
الحادي واالربعونالمحاسبةمصطفى ياسين نايف اسماعيل41
الثاني واالربعونالمحاسبةمحمد عبدالمحسن مهدي صالح42
الثالث واالربعونالمحاسبةاستبرق نزار مرعي حسن43
الرابع واالربعونالمحاسبةصفاء يحيى داؤد وهب44
الخامس واالربعونالمحاسبةمهند فائز عبدالشهيد عبدالحسين45



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس واالربعونالمحاسبةمشتاق عمي بدر جمعة46
السابع واالربعونالمحاسبةعمي خالد اسعد عمي47
الثامن واالربعونالمحاسبةانور طالب عزيز احمد48
التاسع واالربعونالمحاسبةطاهر اذعار صبار جاسم49
الخمسونالمحاسبةمحمد كمال الدين محمد صفاوي50
الحادي والخمسونالمحاسبةنزار معد عدنان شهاب51
الثاني والخمسونالمحاسبةعباس فاضل خير الدين عساف52
الثالث والخمسونالمحاسبةطارق جاسم شهاب عباوي53
الرابع والخمسونالمحاسبةاياد حاتم محمود عمي54
الخامس والخمسونالمحاسبةمحمد احمد طه غرب 55
السادس والخمسونالمحاسبةحميمة نوح عمي محمد56
السابع والخمسونالمحاسبةحسان مرعي احمد57
الثامن والخمسونالمحاسبةمحمد يونس سممان خمف58
التاسع والخمسونالمحاسبةيسرى شكري حسن عثمان59
الستونالمحاسبةحارث ناطق عبدالغني احمد60



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والستونالمحاسبةايمان محمد مرعي حسن61
الثاني والستونالمحاسبةمحمد اسود فتحي عبد62
الثالث والستونالمحاسبةزيدان خميف عبد سممان63
الرابع والستونالمحاسبةبالل سعدي محمد عبيد64
الخامس والستونالمحاسبةزيد فراس حسن عواد65
السادس والستونالمحاسبةمحمد حازم سميمان حسن66
السابع والستونالمحاسبةمحمد هشام حازم محمد نوري67
الثامن والستونالمحاسبةسيف سطوان صبار عبد68
التاسع والستونالمحاسبةخميل ابراهيم جاسم شهاب69
السبعونالمحاسبةاسالم ثامر محمود عبداهلل70
الحادي والسبعونالمحاسبةمؤمن بدر حسين عالوي71
الثاني والسبعونالمحاسبةمرتضى طارق محمد نجيب72
الثالث والسبعونالمحاسبةهشام محمد خمف عبداهلل73
الرابع والسبعونالمحاسبةاحمد خميفة دحام غدير الزاوي74
الخامس والسبعونالمحاسبةسرور محمد سعيد محمد يونس75



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس والسبعونالمحاسبةصعب عبد الرحمن احمد عميوي76
السابع والسبعونالمحاسبةاحمد نوري محمود شيت المولى77
الثامن والسبعونالمحاسبةعمر خمف نجم عبداهلل78
التاسع والسبعونالمحاسبةعمر محسن عمي احمد79
الثمانونالمحاسبةسفيان سالم كافي80
الحادي والثمانونالمحاسبةعدنان احمد ياسين سوادي81
الثاني والثمانونالمحاسبةسارة شامل إبراهيم سمطان82
الثالث والثمانونالمحاسبةشهد عطية خمف جراد83
الرابع والثمانونالمحاسبةجاسم محمد حسين طمب84
الخامس والثمانونالمحاسبةاحمد حسن احمد حماد 85
السادس والثمانونالمحاسبةمحمد سممان صالح محمود86
السابع والثمانونالمحاسبةعمي حكيم رمضان عمي87
الثامن والثمانونالمحاسبةفاتن تحسين خمف سميمان88
التاسع والثمانونالمحاسبةمهند مرعي حسن عواد89
التسعونالمحاسبةمحسن صالح حسين عمي90



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والتسعونالمحاسبةفرحان عبد حسن احمد 91
الثاني والتسعونالمحاسبةحسام عبدالمنعم صويمح محمد92
الثالث والتسعونالمحاسبةمحمد جاسم محمد خميل93
الرابع والتسعونالمحاسبةيوسف خالد احمد عطية94
الخامس والتسعونالمحاسبةاسامة حامد عباس95
السادس والتسعونالمحاسبةزيدان حميد حسن96
السابع والتسعونالمحاسبةمهند كريم محمود احمد97
الثامن والتسعونالمحاسبةسالم حسن جواد محرم98
التاسع والتسعونالمحاسبةاسراء خضير عبد احمد99
مائةالمحاسبةمحمد حازم برع100
مائة وواحدالمحاسبةنذير مسمم مصطفى101
مائة والثنانالمحاسبةنهاد سالم عبداهلل ابهار102
مائة وثالثةالمحاسبةمحمد ضياء يونس محمد103
مائة واربعةالمحاسبةعبد اهلل نجاح عبد اهلل104



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت
األولجيد77.188المحاسبةمحمد جمعة خضر 1
الثانيجيد74.664المحاسبةهزار احمد يونس2
الثالثجيد71.901المحاسبةموسى عبدالستار حسن3
الرابعالمحاسبةطالب حمارش قاسوا4
الخامسالمحاسبةشهاب احمد امين 5
السادسالمحاسبةعمي عبدالرزاق عطية6
السابعالمحاسبةزيد وليد خضر7
الثامنالمحاسبةرائدة اوراها داؤد8
التاسعالمحاسبةضياء هاني عبدالهادي9
العاشرالمحاسبةسعد رضوان توفيق10
الحادي عشرالمحاسبةمحمد توفيق احمد مجمد11
الثاني عشرالمحاسبةنشوان احمد ظاهر 12
الثالث عشرالمحاسبةعبدالكريم فائز عبدالكريم 13
الرابع عشرالمحاسبةعبدالرزاق نايف عكمة 14

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الخامس عشرالمحاسبةامين فارس عبدالستار 15
السادس عشرالمحاسبةعمر احمد عطية 16
السابع عشرالمحاسبةمحمد زياد حسن صالح 17
الثامن عشرالمحاسبةمهند حسين عمي فميح18
التاسع عشرالمحاسبةعدي معروف جوهر ذهب19
العشرونالمحاسبةمحمد عادل مصطفي يونس20
الحادي والعشرونالمحاسبةعثمان جبار صالح21
الثاني والعشرونالمحاسبةداؤد سالم شريف22
الثالث والعشرونالمحاسبةمصطفى حسن سعيد23
الرابع والعشرونالمحاسبةمشتاق محمد طاهر محمد24
الخامس والعشرونالمحاسبةمهند غالب حسين 25
السادس والعشرونالمحاسبةعمي حجي معيوف 26
السابع والعشرونالمحاسبةمحمد عواد عبد عبداهلل27
الثامن والعشرونالمحاسبةغزوان فرحان كافي28



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت
األولإمتياز94.453المحاسبةاميرة عبد اهلل فتحي 1

الثانيإمتياز91.483المحاسبةعمر رعد حميد 2

الثالثإمتياز90.325المحاسبةاسراء خميل خضر 3

الرابعالمحاسبةمحمد شاكر سميمان 4

الخامسالمحاسبةمحمد سعد اهلل بكر 5

السادسالمحاسبةندوى مجيد احمد 6

السابعالمحاسبةناهدة عمي سميمان 7

الثامنالمحاسبةخمف خضر عمي عزيز 8

التاسعالمحاسبةابتسام شهاب احمد سعيد 9

العاشرالمحاسبةمحمد سمير سامي 10

الحادي عشرالمحاسبةلمياء طه ياسين 11

الثاني عشرالمحاسبةاية حسيب زكي محمد 12

الثالث عشرالمحاسبةحسين عبد اهلل حسين 13

الرابع عشرالمحاسبةندى صالح الدين صديق 14

الخامس عشرالمحاسبةصبا عصوب سالم 15

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس عشرالمحاسبةكارولين كمال سميمان 16

السابع عشرالمحاسبةبالل محمد هاشم جرجيس 17

الثامن عشرالمحاسبةطارق زياد طارق18

التاسع عشرالمحاسبةمازن ادريس سميمان 19

العشرونالمحاسبةاحمد يوسف ابراهيم 20

الحادي والعشرونالمحاسبةمي سالم محمد 21

الثاني والعشرونالمحاسبةعمار عبد اهلل فرج 22

الثالث والعشرونالمحاسبةمازن محمد مجيد 23

الرابع والعشرونالمحاسبةعمر حسام الدين 24

الخامس والعشرونالمحاسبةعمي محمد ظاهر حمد 25

السادس والعشرونالمحاسبةفهد محمد فوزي رشيد 26

السابع والعشرونالمحاسبةعباس اياد عبد الجواد 27

الثامن والعشرونالمحاسبةاحمد مؤيد سعدي 28

التاسع والعشرونالمحاسبةوائل رائد موسى 29

الثالثونالمحاسبةعمر حسين عمي 30



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والثالثونالمحاسبةعمي احمد ياسين 31

الثاني والثالثونالمحاسبةفراس حسن حمادي 32

الثالث والثالثونالمحاسبةحمزة عباس يونس 33

الرابع والثالثونالمحاسبةفردوس شريف عمي 34

الخامس والثالثونالمحاسبةزكريا حامد نايف 35

السادس والثالثونالمحاسبةابراهيم اسامة احمد 36

السابع والثالثونالمحاسبةرائد فائز عزيز 37

الثامن والثالثونالمحاسبةغربية فتاح حميم 38

التاسع والثالثونالمحاسبةياسر يونس دعي 39

االربعونالمحاسبةمحمود موفق غانم 40

الحادي واالربعونالمحاسبةسركوت سوار كاكو رسول 41

الثاني واالربعونالمحاسبةعمر جمال عبد 42

الثالث واالربعونالمحاسبةلمى طاهر كاظم 43

الرابع واالربعونالمحاسبةعمر قصي كمال الدين 44

الخامس واالربعونالمحاسبةاحمد يونس صالح 45



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس واالربعونالمحاسبةعمر قاسم ايوب 46

السابع واالربعونالمحاسبةاحمد عسكر طه 47

الثامن واالربعونالمحاسبةسعد تركي محمد 48

التاسع واالربعونالمحاسبةعبد الرزاق صالح ابراهيم 49

الخمسونالمحاسبةمحمد رائق محمد 50

الحادي والخمسونالمحاسبةعمر عبد اهلل حسن 51

الثاني والخمسونالمحاسبةعمر اكرم بالل 52

الثالث والخمسونالمحاسبةفاروق احمد مجيد 53

الرابع والخمسونالمحاسبةمحمد مؤيد فتحي 54



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

األولإمتياز94.005المحاسبةطه سمطان حمد خمف1
الثانيجيد جدًا88.030المحاسبةرافعة محمد شيت عبداهلل2
الثالثجيد جدًا85.014المحاسبةمحمد عبد خميل إبراهيم3
الرابعالمحاسبةمصطفى جرجيس رشيد سعيد4
الخامسالمحاسبةاسماء زكي حسين محمد5
السادسالمحاسبةلؤي خميل محمد خميل6
السابعالمحاسبةايمان جاسم محمد محمود7
الثامنالمحاسبةفراس حسين عمي ناصر8
التاسعالمحاسبةجرجيس محمد عمي جرجيس9
العاشرالمحاسبةعمر ليث عبدالقادر صالح10
الحادي عشرالمحاسبةعبدالغني مروان عبدالغني بكر11
الثاني عشرالمحاسبةمروة خميل محمود عمي12
الثالث عشرالمحاسبةرحمة صالح بشير محمد سعيد13
الرابع عشرالمحاسبةريم محمد ذنون ابراهيم14
الخامس عشرالمحاسبةمحمد رعد محمد إبراهيم15

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس عشرالمحاسبةمحمد محسن محمد عمي16
السابع عشرالمحاسبةاحمد ناثر عز الدين احمد17
الثامن عشرالمحاسبةفراس فوزي يونس عمي18
التاسع عشرالمحاسبةرغد نديم اسماعيل حامد19
العشرونالمحاسبةبيداء قادر يحيى قدوري20
الحادي والعشرونالمحاسبةاحمد عبدالمنعم ابراهيم حامد21
الثاني والعشرونالمحاسبةسارة احمد سعد الدين محمد عمي22
الثالث والعشرونالمحاسبةمحمد رياض محمد ابراهيم23
الرابع والعشرونالمحاسبةمكرم ياسين طه يونس24
الخامس والعشرونالمحاسبةليمى محمد مرعي عبدالعال25
السادس والعشرونالمحاسبةاحمد اسامة عادل محمد26
السابع والعشرونالمحاسبةغسان صالح خضر الياس27
الثامن والعشرونالمحاسبةخضر طه محمد جاسم 28
التاسع والعشرونالمحاسبةمصطفى راغب احمد عبدالرزاق29
الثالثونالمحاسبةموقع دهوك/ محمد عمي حسن عبداهلل30



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والثالثونالمحاسبةاحمد محمد عباس زين العابدين31
الثاني والثالثونالمحاسبةايمن يونس هاشم مهيدي32
الثالث والثالثونالمحاسبةندى احمد حسين ابراهيم33
الرابع والثالثونالمحاسبةعالء عبدالكريم محمد عبدالجبار34
الخامس والثالثونالمحاسبةيحيى سفيان سالم محمد35
السادس والثالثونالمحاسبةطه دحام عمي عبداهلل36
السابع والثالثونالمحاسبةعمر تحسين محمود عزيز37
الثامن والثالثونالمحاسبةيونس محمد شكري جرجيس38
التاسع والثالثونالمحاسبةعبدالهادي خالد عزيز محمد39
االربعونالمحاسبةمحمد سفيان محمد سعيد 40
الحادي واالربعونالمحاسبةيسرى خضر ابراهيم اسماعيل41
الثاني واالربعونالمحاسبةمروج عماد امجد عبدالرزاق42
الثالث واالربعونالمحاسبةمحمود سالم عمي احمد43
الرابع واالربعونالمحاسبةاحمد عمي حمدي مجيد44
الخامس واالربعونالمحاسبةبدر الزمان محمد بدرالزمان قادر45



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

السادس واالربعونالمحاسبةفيصل ناصر زيدان ناصر46
السابع واالربعونالمحاسبةاشرف اديب خميل اسماعيل47
الثامن واالربعونالمحاسبةعمي حسين عبدالمجيد جاسم48
التاسع واالربعونالمحاسبةسناء نعيم عقيل49
الخمسونالمحاسبةفتحي خمف محمد احمد50
الحادي والخمسونالمحاسبةفهد مازن مصطفى51
الثاني والخمسونالمحاسبةشاكر محمود عباوي سعدون52
الثالث والخمسونالمحاسبةايهاب عزت محمد امين حمزة53
الرابع والخمسونالمحاسبةمحمد فائز عبداهلل مجيد54
الخامس والخمسونالمحاسبةمحمد يوسف الياس سمطان55
السادس والخمسونالمحاسبةمحمد عبد الكريم محمود امين56
السابع والخمسونالمحاسبةحقي اسماعيل الياس حسن57
الثامن والخمسونالمحاسبةياسر حسين محمد موسى58
التاسع والخمسونالمحاسبةسيف الدين سعد حازم مصطفى59
الستونالمحاسبةسارة رمضان نجم عبداهلل60



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

الحادي والستونالمحاسبةسعد غالب سعداهلل سمطان61
الثاني والستونالمحاسبةشهاب احمد صبري جاسم62
الثالث والستونالمحاسبةمصطفى قتيبة حميد احمد63
الرابع والستونالمحاسبةحال حازم محمد سمطان64



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

سماء عامر حمدون1
معتز عامر عبد اهلل2
يوسف بدر حبيب ثالج3
انمار مظفر عمر عبو4

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

 الدور التكميمي2018-2017لمعام الدراسي 
في                الموافق                :                   بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت
عدي محمود يحيى عبداهلل1
فادي سامي حنا بولص2
حيدر صباح حسين يابه3
ديار جبار رسول ابراهيم4
عمار ابراهيم صالح هارون5
سامح حمادي وجه مطني 6
وليد خالد طالب جهاد7
انفال عمي مسيهر عمي العاني8
هشام شوكت مصطفى اسماعيل9
زينة عبدالكريم محمد يوسف10
عمي سعدون طحمو عمي11
احمد صباح خيراهلل جاسم12
عبدالعزيز طالب يوسف عبود13
رائد خالد عبداهلل حسين14
فراس جبار خميل عمي15
محمد شفيق عبدالجبار حسن16
محمد عمي عجوان صميبي17
احمد مهند جواد هادي 18
رشا خميل ابراهيم عيسى19
امين اسماعيل حسين اسماعيل20
سالم ياسين جبار فهد21
احمد عيد جاسم محمد22
ذاكر مجيد محمود عساف23
عمر صابر مجيد بير داؤود24

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت
جيهان مرضي فياض فرحان1
عمر عقيل سعدون2
رقية محمد احمد3
صهيب سميمان نايف4
نزار فائق خمف5
فواز سعدون حسن6
ايناس عامر خطاب7
مشتاق طالب محمد صالح8
عبد ااهلل كامل توفيق9
صهيب يوسف ادريس10
احمد عبد السالم إسماعيل11
خميل إسماعيل خميل عبداهلل12
صبا رعد كامل13
عمر محمد دايح14
محمد عذال عاصي15
محمد كمال نجم عبد اهلل16
عبد العزيز حكيم حسن ظاهر17
حازم احمد ابراهيم18
ايمن رحمن يوسف19
رحمة احمد يونس20

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                   الموافق                :                           بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                   الموافق                :                           بموجب االمر الجامعي المرقم

حميد سممان مصطاف21
واثق محمد حسين عمي22
سعد ثامر عطوان23
عمر حسن عمي24
ضياء ماجد خضير25
عماد رمضان مرعي26
عمار شكر محمود عيسى27
رحمة اكرم عدنان28
يزن ضياء الدين جاسم29



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت
اسراء زيدان خمف احمد1
صهباء منذر قاسم سميمان2
محمد رعد يونس حامد3
رفل صباح شكر محمود4
دالل مأمون يونس قدوري5
احمد نعمة حسين نعمة6
مصطفى فيصل احمد خمف7
محمد ممدوح رافع جرو8
عبد الحكيم لقمان9
ضياء خالد شافي شمران10
عبداهلل عمر عبدالجبار محمود11
نورس جبر عبداهلل خمف12
وليد خميس سبع13
مروة مولود داؤد سممان14
رحمة حاتم محمد صالح15
وضاح خالد عمي احمد16
نعمة عبدالمجيد جاسم حمادي17
سميمان فخري اسماعيل عبدالقادر18
مصطفى شهاب احمد كروط19
سؤدد محسن محمد يونس فارس20
قدامة سمطان مطمك طحطوح21
زمزم شهاب احمد مطموب22
عبدالوهاب مزعل فرحان23
عمر نزار عبد الستار24
صفاء مجبل عمي شهوم25
محمد رعد محمد سعيد عبد26

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة الصباحية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

احمد حافظ عمي حسين27
عبداهلل خميل ابراهيم احمد28
زينة جاسم عبداهلل عمي29
كيالن ناظم مزعل حمود30
حسين خضير صالح زناد31
حسن معاذ محمد شريف32
مصطفى جميل جمعه ابراهيم33
حكم عادل سمطان جاسم34
انمار عبد اهلل خمف عبيد35
مروان انور برجس 36
عقيل جمعة حسيب37
عمر محمود خديدة خضر38
احمد الياس جمعه جربوع39
محمد غازي عبدالكريم ابراهيم40



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت
عمر صباح مهدي 1
اكرام زكي عبداهلل 2
اسعد حامد عبداهلل 3
فلاير عبدالكريم4
مصطفى سعدي عبدالغفور 5
محمد عمر احمد6
يوسف نزار جبرائيل7
جودت عزالدين ابراهيم8
معن معن محمود9

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2016-2015لمعام الدراسي 
في               الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت
حسام محمد احمد 1
محمد احمد جرجيس 2
قتيبة عماد ادريس 3
اسراء ذنون محمود 4
سنان ضياء الدين عبد الكريم 5
احمد عبد السالم عبد الكريم6
عالء فاروق سعيد 7
مروان فيصل عفر 8
سميم فاروق سميم 9
يونس رافع ادريس 10
طه اكرم طه 11
ميالد محسن حسن 12
فرحان محمود فتحي 13
عمر حازم عطا اهلل 14
مصطفى نهاد محمد15
عمي خميس رشيد 16
سفيان عبد اهلل محمد 17
عبد اهلل فتحي محمد يونس 18
وسام طارق قادر 19
عمي خميل جاسم 20
مصعب احمد تركي 21
صبا مازن زهير جميل22
محمد اكرم محمد23
سجى اسماعيل ناجي 24
مزاحم ناظم رمضان 25

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                  الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2017-2016لمعام الدراسي 
في                  الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم

فالح فواز ابراهيم 26
سفانة حكمت محمد 27
وضاح صباح سعيد28
عماد حسين احمد 29
ثابت خضر محمد عمي 30
عباس احمد محمود 31
صالح خميل نمر جنكر 32
عمي عبد الرزاق محمود ذياب 33
سالم رائد اكرم 34
عمر اكرم حمادي 35



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

سفيان حمكي ابراهيم احمد1
عبداهلل قتيبة شريف عبداهلل2
ريم قصي عبد الحميد خضر3
مصطفى خالد مصطفى شاكر4
عبدالقادر محمود سممان مطر5
نوال اسماعيل مصطفى عمي6
اكرام حامد محمد عمي7
زينب عارف اسماعيل مجيد8
ايهاب نبيل حازم داؤود9
عبدالمطيف عمي محمود عباس10
موقع دهوك/ غسان طه سميمان احمد 11
مؤمن طالل نايف عبداهلل12
خميل محمد خميل محمد13
رغيد فواز سالم محمد14
اسراء تحسين حسين15
ضحى محمود ذنون يونس16
تقي عباس عمي تقي 17
ليث مهند حمدان جميل18
محمد انور احمد محمد 19
نجم عبداهلل ابراهيم نجم20
ناصر ياسين احمد عبدالرحمن21
غيث حميد شهاب احمد22
محمد خالد يونس فتحي23
احمد يونس شيت 24

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في               الموافق                :                       بموجب االمر الجامعي المرقم



المالحظاتالمعدلاالسم الرباعي والمقبت

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2018-2017لمعام الدراسي 
في               الموافق                :                       بموجب االمر الجامعي المرقم

حذيفة ثامر غازي عجيل25
محمد صالح مال اهلل احمد26
عبد اهلل محمد يوسف27
محمد رياض محمد محي الدين28
عمي كمال عبدالقادر ابراهيم29



البريد االلكترونيالمعدلاالسم الرباعي والمقبت
سميرة خالد محمد خالد1
عماد محي الدين نجيب2
مراد حسن خضر بكر3
عادل عبد الوهاب نعمت4
هزار سميمان محمد عمي 5
عبد السالم جمال عداي6
عمي عمر عبداهلل حسين7
محمد سميمان احمد يونس8
محمد يونس طه ذنون9

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(الثاني) الدور 2015-2014لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم



البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/ القسم االسم الرباعي والمقبت
األولجيد جدًا84.327المحاسبةعمار تمثال جرجيس1
الثانيجيد جدًا81.447المحاسبةبيداء غالب بحو رحومي2
الثالثجيد79.219المحاسبةايمان عدنان محمد اسماعيل3
الرابعالمحاسبةانوار صباح عبد اسوفي4
الخامسالمحاسبةصبيحة حنا بولس5
السادسالمحاسبةعمي عباس خضر زكر6
السابعالمحاسبةمالك عمي عطاهلل احمد7
الثامنالمحاسبةعباس محمد خضر عبداهلل8
التاسعالمحاسبةمروان شيخ حسين صالح9
العاشرالمحاسبةاركان صالح خمف محمد10
11

12

13

14

15

جامعة الموصل
الدراسة المسائية/ قسم المحاسبة / خريجو كمية اإلدارة واالقتصاد 

(االول) الدور 2015-2014لمعام الدراسي 
في                         الموافق                :                         بموجب االمر الجامعي المرقم


