
   
  

  االدارة/االدارة :         القسم  كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                  صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٧٧  في ٣/٩/١٥٥٣٥:امعي قم وتأريخ االمر الج   ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٧٣ اعتدال محمود داؤد .١
 االول ٨٣٫٥٨ سلطان عبدالرحمن فتحي .٢
 االول ٨٢٫٤٨ محمد احمد محمود .٣
 االول ٨٢٫٠٥ وزیرة یحیى محمد سلیمان .٤
 االول ٧٧٫١٧ ديوفاء محسن حمودي العبی .٥
 االول ٧٦٫٣٣ نجلة یونس محمد احمد .٦
 االول ٧٥٫٦٦ سامي ذیاب محل .٧
 االول ٧٥٫٥٢ زھیر حمید علي العذیباني .٨
 االول ٧٤٫٢٦ ھیفاء عبدالقادر محمود .٩

 االول ٧٢٫٢٤ سلیمان عبدالواحد النجم .١٠
 االول ٧١٫٨٢ ناھدة اسماعیل عبداهللا الحمداني .١١
 االول ٧٠٫٢٧ لقمان یونس ذنون حمو .١٢
 االول ٦٨٫٩٧ باسل صالح احمد ذنون .١٣
 االول ٦٨٫٧٠ نائلة نور محمد عبیداهللا البریفكاني .١٤
 االول ٦٨٫٥١ میسون ودیع عبدالكریم .١٥
 االول ٦٧٫٢٢ سمیر عبدالرزاق یاسین العبدلي .١٦
 االول ٦٧٫٠٦ سردار حسین یابھ .١٧
 االول ٦٦٫٩٣ ضیاء حنا توفیق ایلیا .١٨
 االول ٦٦٫٧٠ عاويسالم عبد علي السب .١٩
 االول ٦٤٫٩٤ فخریة نوري مصطفى .٢٠
 االول ٦٤٫١٣ رواء حسن احمد امین الجادر .٢١
 االول ٦٣٫٩٧ جمیلة توما سلیمان الزیباري .٢٢
 االول ٦٣٫٩٥ طھ جسام محمد  .٢٣
 االول ٦٣٫٠٦ نجاة احمد شھاب النعیمي .٢٤
 االول ٦٢٫٧٧ باسل سلیمان محمد ججوكھ .٢٥
 االول ٦١٫٦٥ ریاض حامد عبدالوھاب .٢٦
 االول ٦١٫٦٠ خالدة حمید عبداهللا العبیدي .٢٧
 االول ٦١٫٣٩ نزار غسان حبیب المالك .٢٨
 االول ٥٧٫٩١ طھ حبیب عبداهللا .٢٩
 سنوات)٥(مدة الدراسة / االول ٥٧٫٨٢ عبدالوھاب جمعة كریم  ١
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   المحاسبة/ االدارة:    القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:  الشهادة صباحي                                                                 : الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٧٧  في ٣/٩/١٥٥٣٥ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ياسم الطالب الثالث  ت
 االول ٨٣٫٣٨ فردوس فتاح سلیمان الصفار   .١
 االول ٨٢٫٤٩ عدنان محمد شھاب   .٢
 االول ٨٢٫٢٧ شذى عبدالرزاق محمود   .٣
 االول ٧٩٫٧٦ درید محمد ابراھیم   .٤
 االول ٧٩٫٣١ علي عبداهللا الشیخ احمد   .٥
 االول ٧٨٫٦٩ ماجد حمید عطااهللا   .٦
 االول ٧٨٫٤٣ اسمنبیل محمد عبدالمجید ق   .٧
 االول ٧٦٫٧٠ طالل حمدون شكر   .٨
 االول ٧٥٫٧٢ لیلى عبدالعزیزمصطفى    .٩

 االول ٧٥٫٧١ سعدي ادریس عبداهللا   .١٠
 االول ٧٥٫٥٨ حنان عبدالغني عبدالرحمن الغضنفري   .١١
 االول ٧٤٫٨٤ محمد حسین علي الصواف   .١٢
 االول ٧٣٫٥٣ سلوان عبدالغني عبدالرحمن   .١٣
 االول ٧٣٫٥٢ طفى العالفصفاء اسماعیل خلیل مص   .١٤
 االول ٧٢٫٩٠ ھاني نذیر مصطفى الحاج طالب   .١٥
 االول ٧٢٫٧٣ وفاء محمود یونس   .١٦
 االول ٧٢٫٦٦ معروف حامد محمد   .١٧
 االول ٧١٫٢٥ زھیر حمید احمد   .١٨
 االول ٧٠٫٧٢ موفق قاسم محمد القصاب   .١٩
 االول ٧٠٫٤٦ عالیة نذیر حمید ال یحیى   .٢٠
 االول ٧٠٫١٠ غعاطرة احمد الحاج محمد الصائ   .٢١
 االول ٦٩٫٨٨ حسیب عبدالجبار حسن العاني   .٢٢
 االول ٦٩٫٨٥ عفاف نجیب طوبیا   .٢٣
 االول ٦٩٫٦٩ بشار عبدالعزیز مصطفى   .٢٤
 االول ٦٩٫٥٢ عصام ناصر محي   .٢٥
 االول ٦٨٫٤٩ ھشام عبدالرحمن احمد   .٢٦
 االول ٦٧٫٨١ جنید سالم فائق الدبوني   .٢٧
 ولاال ٦٧٫٤١ بثینة عبدالغني  بكر عبداهللا   .٢٨
 االول ٦٧٫٠٢ محمد یونس عبدالفتاح   .٢٩
 االول ٦٦٫٨٥ فائز ھاشم حامد قبع   .٣٠
 االول ٦٦٫٧٩ سمیر قاسم محمد الجراح   .٣١
 االول ٦٦٫٦٣ رؤفت احمد شریف السیالھ   .٣٢
 االول ٦٥٫٤٦ كروان سعید اسحق   .٣٣
 االول ٦٥٫٤٠ الحان احمد حسین حدید   .٣٤
 االول ٦٤٫٦٥ مزاحم صدیق ابراھیم   .٣٥
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   المحاسبة/ االدارة:    القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:  الشهادة صباحي                                                                 : الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٧٧  في ٣/٩/١٥٥٣٥ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ياسم الطالب الثالث  ت
 االول ٦٤٫٣٢ یم جاسمنوري عبدالكر   .٣٦
 االول ٦٤٫٢١ مؤید صبغة اهللا العمري   .٣٧
 االول ٦٣٫٦٢ زحل محمد یحیى الصباغ   .٣٨
 االول ٦٣٫٥٨ سالم سعید جاسم المختار   .٣٩
 االول ٦٣٫٥٨ لقمان عبدالغني مصطفى عبداهللا   .٤٠
 االول ٦٣٫٥٢ كوثر عبدالوھاب خلیل الصوفي   .٤١
 االول ٦٣٫٠١ رعد عطااهللا محمود الدباغ   .٤٢
 االول ٦٢٫٩٢ بة عبداهللا صالح شنشلقتی   .٤٣
 االول ٦٢٫٩٠ احالم نیازي  حنا كیسو   .٤٤
 االول ٦٢٫٧٩ منیره سعید جاسم   .٤٥
 االول ٦٢٫٣٣ خولة محمد ایوب   .٤٦
 االول ٥٨٫٨٧ ولید احمد سعید   .٤٧
 االول ٥٧٫٦٤ معن ایوب مصطفى   .٤٨
 االول ٥٥٫٩٧ عماد توفیق حسن الحكیم   .٤٩
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  االقتصاد/االقتصاد:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  معة الموصل            الكلية جا:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                                               صباحي: الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٧٧  في ٣/٩/١٥٥٣٥ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٩٠٫٠٧ رؤوف كامل رؤوف   .١
 االول ٨٢٫٧٨ رواء عبد القادر حسیب العبیدي   .٢
 االول ٨١٫٣٧ جنان طارق محمد سلیم الجراح   .٣
 االول ٨٠٫١٥ لمیاء عبد المجید جاسم   .٤
 االول ٧٩٫٧٣ مودسناء محمد مح   .٥
 االول ٧٨٫٨٨ عبد القادر فضل الدین عبد القادر   .٦
 االول ٧٥٫٨٧ شذى عبد الجواد احمد الظاھر   .٧
 االول ٧٣٫٠٤ محمد فدعوس محمد الجبوري   .٨
 االول ٦٦٫٦٩ لیلى ھادي عبد اهللا الحنكاوي   .٩

 االول ٦٥٫٥٩ سمیرة سعید یوسف   .١٠
 االول ٦٣٫٩٠ صباح حسین الصالح   .١١
 االول ٦٣٫٧٧  صالحسالمة محمد   .١٢
 االول ٦٠٫٨٧ یاقوتة محمد قاسم اغا   .١٣
 االول ٦٠٫٨٦ نضال یونس ذنون   .١٤
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   االقتصادياالحصاء والتخطيط/ االقتصاد:    القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل      الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:  الشهادة صباحي                                                               : الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٧٧في  ٣/٩/١٥٥٣٥ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٣٫٢٦ ان احمد مجید التكالح   .١
 االول ٨٢٫٧٩ زھیر عبد الرحمن امین   .٢
 االول ٨١٫٦٣ شعاع عبداهللا احمد    .٣
 االول ٧٩٫٩٦ احمد محمد اسماعیل   .٤
 االول ٧٨٫٧٠ احمد حمید حمو   .٥
 االول ٧٧٫٤٩ عفاف عبد الجبار سعید    .٦
 االول ٧٦٫٤٨ محمد معن عبد القادر كوراني   .٧
 االول ٧٥٫٨٠ خلیل محمد حسین   .٨
 االول ٧٤٫٥٢ زاھد زكي علي الداؤد   .٩

 االول ٧٣٫٨٤ مجید علي حسین   .١٠
 االول ٧٣٫٧٦ حمید عزیز احمد   .١١
 االول ٧٣٫٠٧ خیر الدین صبري احمد   .١٢
 االول ٦٧٫٤٤ حنان عبد العزیز جعفر   .١٣
 االول ٦٧٫٠١ اوھانیس ھاریتون اھانیس   .١٤
 االول ٦٣٫٩٨ سمیرة فتحي عبد القادرالعزاوي   .١٥
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  االدارة /االدارة:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  امعة الج
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                                               صباحي: الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٧٧  في ٣/٩/٢٣٨١٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٣١٩ یسرى محمود قاسم   .١
 الثاني ٦٦٫١٦٦ عصام علي حسین   .٢
 الثاني ٦٥٫٩٣٠ بشرى اسماعیل عبد الخیاط   .٣
 الثاني ٦٥٫٨١٩ حمید اسماعیل ابراھیم علي   .٤
 الثاني ٦٥٫٣٨٩  عبداهللایسر احمد   .٥
 الثاني ٦٣٫٩١٦ ھند دحام ذنون الصواف   .٦
 الثاني ٦٣٫٠٨٣ صفیة عیسى عبدالوھاب   .٧
 الثاني ٦٢٫٠٢٧ اشواق ذنون صفاوي   .٨
 الثاني ٥٨٫٥٨٣ نزارعبدالخالق سلمان   .٩

 الثاني ٥٧٫٦١١ نشوان محمود خطاب العموري   .١٠
 الثاني ٥٧٫٣٣٣ سلمى محمود قاسم   .١١
 الثاني ٥٧٫١٦٦ دسعید عبداهللا محم   .١٢
 الثاني ٥٧٫٠٨٣ نبیل حمید رشید   .١٣
 الثاني ٥٦٫٦٥٢ غازي رجب محمد احمد الحیالي   .١٤
 الثاني ٥٦٫٢٣٦ ناثر عبدالموجود احمد   .١٥
 الثاني ٥٦٫٠٩٧ صالح عبدالقادر صالح   .١٦
  ٤/١٢/١٩٧٧ في ٢٩٥٨٧/ الثاني ٦٨٫٤٣ نجاح عبداهللا احمد   .١٧
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  المحاسبة /االدارة:         القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  صل            الكلية جامعة المو:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    صباحي                           : لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٧٧في   ٣/٩/٢٣٨١٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٨٫٢٣٦ علي  طالب محمود العثمان   .١
 الثاني ٦٧٫٤١٦ ھیفاء امین عبداهللا المال   .٢
 الثاني ٦٦٫١١١ ھناء مصطفى محمد   .٣
 الثاني ٦٣٫٦٣٨ اكرم حسن مصطفى   .٤
  الثاني ٦٣٫٥٠٠ حسین  شنشل طالل یحیى   .٥
 الثاني ٦٢٫٨٠٥ مؤید عبد یونس   .٦
  الثاني ٦٢٫٨٠٥ سعاد سلیمان محمد   .٧
 الثاني ٦٢٫٦٢٥ نداء عبدالفتاح محمد   .٨
  الثاني ٦٢٫٥٩٧ نمیر عبدالجبار محمد صالح   .٩

 الثاني ٦١٫٠٦٩ مظفر سعید حسین السراج   .١٠
  الثاني ٦١٫٠١٤ صباح جبار عمر   .١١
 الثاني ٦١٫٠١٣ نوال خضر داؤد   .١٢
  الثاني ٦٠٫٩٨٦ بدالعزیز محمود الكیالنيمحمود ع   .١٣
 الثاني ٦٠٫٦١١ سمیر عبدالغفور مصطفى العاني   .١٤
  الثاني ٦٠٫١٣٨ سعود نور محمد عبیداهللا   .١٥
 الثاني ٦٠٫٠٨٣ طالل مرعي حساني   .١٦
  الثاني ٥٨٫٩٨٦ ھناء اسماعیل یاسین   .١٧
 الثاني ٥٨٫٨٨٨ منتھى مرعي حسن الدباغ   .١٨
  لثانيا ٥٨٫٦٦٧ زھیر عبداالحد جرجیس   .١٩
 الثاني ٥٨٫٥٥٥ جولیت طوروز سركیس   .٢٠
  الثاني ٥٨٫١٦٦ عماد حمید مجید یاسین   .٢١
 الثاني ٥٧٫٩١٧ رواء محمد مال عبد   .٢٢
  الثاني ٥٧٫٧٥ سمر محمد حمو االبراھیم   .٢٣
 الثاني ٥٧٫٦٥٢ ندى علي قاسم الجمعة   .٢٤
  الثاني ٥٧٫٢٠٨ سعود ادھاب خطاب   .٢٥
 الثاني ٥٦٫٨٣٦ غازي فیصل سلیمان   .٢٦
  الثاني ٥٦٫٦٣٩ خضوري داؤدمھا    .٢٧
 الثاني ٥٦٫١٩٤ ھیثم سالم سعید   .٢٨
  الثاني ٥٦٫٠٥٥ منار صالح سلیمان الفیل   .٢٩
 الثاني ٥٥٫٥٨٩ عماد حمودي عثمان   .٣٠
  الثاني ٥٤٫٣٨٨ ھناء محمد علي حمودي   .٣١
 الثاني ٥٣٫٧١٢ عبداهللا علي عبداهللا   .٣٢
  الثاني ٥٣٫٦١٦ فریال غانم محمد   .٣٣
 ثانيال ٥٢٫٥٤٧ زھیر شیت فنش   .٣٤
  الثاني ٥٢٫٢١٣ موفق قاسم محمد غزال   .٣٥
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  المحاسبة /االدارة:         القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  صل            الكلية جامعة المو:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    صباحي                           : لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٧٧في   ٣/٩/٢٣٨١٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٢٫١٥ یاسین طھ الحسن   .٣٦
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  االقتصاد/االقتصاد:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:  الشهادة                                                                  صباحي: الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٧٧  في ٣/٩/٢٣٨١٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫٧٨٢ زاھدة علي محمد   .١
 الثاني ٦٧٫٦٩٥ لین یوسف بنیامینایف   .٢
 الثاني ٦٣٫٩١٦ صدیقة احمد عزیز   .٣
 الثاني ٦٠٫٦٣٧ طھ عبد الرحمن محمد   .٤
 الثاني ٥٥٫٤٤٩ صباح محمد ھاشم  مصطفى    .٥
 الثاني ٥٣٫٧٧ یحیى عبد العزیز بابھ رسول   .٦
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  االحصاء والتخطيط االقتصادي/ االقتصاد:   القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل        الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                                   صباحي: الدراسة 
  

         :  اسم دورة التخرج٢٨/٩/١٩٧٧  في ٣/٩/٢٣٨١٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٦/١٩٧٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٦٫٧٩٧ كلو سلو بیبو  .١
 الثاني ٦٥٫٢٤٦ بھیرة عبداهللا عزیز  .٢
 الثاني ٦٢٫٦٦٦ عالیھ الیاس حنا الطویل  .٣
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