
 
  

  االدارة :         القسم            كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                 سنوات) ٥(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٤: الجامعي قم وتأريخ االمر   ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٨٫٢٦ عبدالقادرامین الحبیطي مؤید .١
 االول ٨٧٫٢٧ نزارعلي عبداهللا المالح .٢
 االول ٨٥٫٧٢ عماد محمود سعید الخیرو .٣
 االول ٨٢٫٠٠ عبداهللا اسماعیل عبداهللا الحمداني .٤
 االول ٨٠٫٨٢ قحطان بدر یاسین العبدلي .٥
 االول ٨٠٫٦٨ عبدالرزاق محمد عثمان حمو .٦
 االول ٨٠٫١٢ قاسم محسن ابراھیم  .٧
 االول ٧٨٫٦٥ عبدالمطلب فتح اهللا ذنون .٨
 االول ٧٧٫١٣ محمد نوري عبد اسماعیل  .٩

 االول ٧٧٫١٠ میسون یحیى قاسم  .١٠
 االول ٧٦٫٩٨ امیرة قاسم محمد  .١١
 االول ٧٥٫٧٠ ھناء فاضل عبدالحمید  .١٢
 االول ٧٥٫٢٧ سلمان عبداهللا سلیمان  .١٣
 االول ٧٥٫٢٢ وجدان یونس مصطفى الجادر .١٤
 االول ٧٥٫٢٢ بسمان فیصل محجوب  .١٥
 االول ٧٥٫١٨ خالد صالح سلطان  .١٦
 االول ٧٤٫٨٧ خولة جاسم محمد الحلو  .١٧
 االول ٧٤٫٧٥ صالح سعید احمد الصائغ  .١٨
 االول ٧٤٫٤٥ هللا بكرنھلة سعدا .١٩
 االول ٧٤٫٤٣ ناظم حمو جاسم شنشولة  .٢٠
 االول ٧٤٫٣٧ غانم محمد عبوش  .٢١
 االول ٧٣٫٣٥ یوسف حبیب یوسف  .٢٢
 االول ٦٧٫٧٥ خالد عبداهللا عمر  .٢٣
 االول ٧٢٫٤٠ ة جمیل نعیم یلجم .٢٤
 االول ٧٢٫١٣ نداء محمود محمد قاسم  .٢٥
 االول ٧١٫٩٢ كمال محمود یاسین  .٢٦
 االول ٧١٫٨٥ مود یحیى محمد مح .٢٧
 االول ٧١٫٨٣ رافع جمیل نعیم  .٢٨
 االول ٧١٫٧٧ رمضان سعیدعبداهللا  .٢٩
 االول ٧١٫٥٥ سامي جرجیس یوسف السماك  .٣٠
 االول ٧١٫٣٢ سعد قطو سعید  .٣١
 االول ٧١٫٢٣ وعداهللا یوسف محمود  .٣٢
 االول ٧١٫٢٢ حسام علي حسین  .٣٣
 االول ٧١٫٠٥ نوح ادریس صالح  .٣٤
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  االدارة :         القسم            كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                 سنوات) ٥(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٤: الجامعي قم وتأريخ االمر   ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٠٫٩٨ حمد عبداهللا نظیر مال ا .٣٥
  االول ٧٠٫٣٧ كوكب علي محمود  .٣٦
 االول ٧٠٫١٣ باسل عزیز محمود االعرج  .٣٧
 االول ٧٠٫٠٥ باسمة محمد عیسى  .٣٨
 االول ٧٠٫٠٤ جاسم محمد ابراھیم  .٣٩
 االول ٧٠٫٠٣ نظام الدین صفر جمعة  .٤٠
 االول ٦٩٫٩٠ سمر فیصل ناصح الغضنفري  .٤١
 الولا ٦٩٫٨٨ حسن جرجیس مصطفى  .٤٢
 االول ٦٩٫٨٠ عبدالواحد وھب محمد الخیاط  .٤٣
 االول ٦٩٫٧٧ وسام ناصر عیسى  .٤٤
 االول ٦٩٫٥٥ نبیل محمد سعید بكري  .٤٥
 االول ٦٩٫٠٠ یقظان عبدالقادر محمود  .٤٦
 االول ٦٨٫٧٨ سلیمان خلیفة عبداهللا  .٤٧
 االول ٦٨٫٧ عصام صالح مصطفى الصراف  .٤٨
 ولاال ٦٨٫٦٧ عامر محمد علي حسب اهللا  .٤٩
 االول ٦٨٫٦٢ غانم داؤد سلیمان  .٥٠
 االول ٦٨٫٢٨ طارق عزاوي یحیى  .٥١
 االول ٦٨٫٢٢ فیولیت غریب زادو  .٥٢
 االول ٦٨٫٠٢ محمد توفیق عزیز احمد  .٥٣
 االول ٦٧٫٤٣ رواء عاصم علي  .٥٤
 االول ٦٧٫٣٠ عبدالمنعم فاضل حمودي  .٥٥
 االول ٦٧٫٢٣ سمیر اسماعیل محمد ھادي  .٥٦
 االول ٦٦٫٨٠ لیل الطائي عبدالجبار مصطفى خ .٥٧
 االول ٦٦٫٧٣ یاسین طھ محمد  .٥٨
 االول ٦٦٫٥٢٩ فرج توما شمعون  .٥٩
 االول ٦٦٫٤٨ طاھر عاشور رضا القاسم  .٦٠
 االول ٦٥٫٧٥ باسمة ایلیا كلكا  .٦١
 االول ٦٥٫٥٥ عبداهللا ابراھیم عالوي  .٦٢
 االول ٦٥٫٥٢ حازم عبداهللا علي  .٦٣
 االول ٦٤٫٩٧ محمد شیت محمد  .٦٤
 االول ٦٤٫٧٨ ر عبدالغني محمود البزاز یاس .٦٥
 االول ٦٤٫٦٣ باسل صدیق عبداهللا البكري  .٦٦
 االول ٦٤٫٦٢ محمد صالح حسن سلیم  .٦٧
 االول ٦٤٫٥٥ فاطمة نایف حسوني  .٦٨
 االول ٦٤٫٥٠ بھنام حبیب ایوب حبش  .٦٩
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  االدارة :         القسم            كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                 سنوات) ٥(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٤: الجامعي قم وتأريخ االمر   ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٤٫٢٧ منى محمد سلیمان الجادرجي  .٧٠
 االول ٦٤٫٢٧ خالد محمود داؤد القطان  .٧١
 االول ٦٤٫١٠ جالل محمد اسماعیل محي الدین .٧٢
 االول ٦٣٫٧٢ حسین تقي خلیل  .٧٣
 االول ٦٣٫٦٨ نوفل دحام عبداهللا الیعقوب  .٧٤
 االول ٦٣٫١٣ علي حسین علي  .٧٥
 االول ٦٢٫٧٥ رعد نافع سعید الصفار  .٧٦
 االول ٦٢٫٧٣ ضیاء حامد ذنون الدباغ  .٧٧
 االول ٦٢٫٦٨ یونس عبداهللا محمد  .٧٨
 االول ٦٢٫٥٨  محمد الصافو حسن مسلم .٧٩
 االول ٦٢٫٤٧ فیصل حسین محمد العلوي  .٨٠
 االول ٦٢٫١٦ فرج كرومي باكوس حبش  .٨١
 االول ٦١٫٩٢ طھ عبد حسین  .٨٢
 االول ٦١٫٨٠ باسل شریف عزیز السراج  .٨٣
 االول ٦٠٫٨٨ عنان علي الشریف  .٨٤
 االول ٦٠٫٨٨ اسامھ احمد ایوب  .٨٥
 االول ٦٠٫٦٨ سالم یحیى اسماعیل  .٨٦
 االول ٦٠٫٦٢ ھناء بطرس انطوان  .٨٧
 االول ٦٠٫٤٢ بیبو سلو بیبو  .٨٨
 االول ٦٠٫٢٨ عبدالرافع عبدالرحمن یحیى الشھواني  .٨٩
 االول ٦٠٫٠٣ سعدي حسین جبو  .٩٠
 االول ٥٩٫٩ عصام محمد نجم  .٩١
 االول ٥٩٫٣٥ صابر شریف زیدان  .٩٢
 االول ٥٩٫٠٠ عبدالواحد عبدالحمید احمد  .٩٣
 االول ٥٨٫٩٨ لمختار ولید زكي یحیى ا .٩٤
 االول ٥٨٫٩٣ ھناء عبدالعزیز ظاھر  .٩٥
 االول ٥٨٫٧٣ عزالدین ذنون یونس  .٩٦
 االول ٥٧٫٧١ صالح الدین سلطان محمد  .٩٧
 االول ٥٧٫٠٧ صبري ابراھم محمود  .٩٨
 االول ٥٦٫٨٣ عصام مصطفى درویش  .٩٩

 االول ٥٦٫٦١ محمد محمود خلف  .١٠٠
 االول ٥٦٫٣٨ جودت عزیز ذنون  .١٠١
  االول ٥٥٫٨٣  فاضل قاسم فلح .١٠٢
 االول ٥١٫٢٧ محمود عمر عبید الطعمھ  .١٠٣
 االول ٥١٫٢٢ وداد صابر محمد النفطجي  .١٠٤
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  االدارة :         القسم            كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                 سنوات) ٥(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٤: الجامعي قم وتأريخ االمر   ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٠٫٨٧ وھرام ھایزیك بخیازار  .١٠٥
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  االقتصاد:     القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الشهادة                                         سنوات) ٥(مدة الدراسة/صباحي : الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٤ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  ر الذي تخرج منهالدو  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٩٫٤١   عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالرحمن   .١
 االول ٨٦٫٠٣ عبدالعزیز عبداللطیف عبدالعزیز   .٢
 االول ٨٤٫٥٤ الجبوري احمد متعب طارق   .٣
 االول ٨٣٫٦٩ عمر شیت حازم   .٤
 االول ٨٣٫٤٦ الطائي محمد صالح غازي   .٥
 االول ٨٢٫٣٦ قبع علي محمد الدین صالح   .٦
 االول ٨١٫٥٨ رؤوف افععبدالن سمر   .٧
 االول ٨١٫٤٩ حسن یونس حسون   .٨
 االول ٨٠٫٤٩ النجفي مصطفى حسن عماد   .٩

 االول ٧٩٫٣٩ الطائي حمادي یونس طھ   .١٠
 االول ٧٧٫١٤ سعداهللا عبدالقادر مسعود قبالوي   .١١
 االول ٧٥٫٢٧ بطرس حنا دلشاد   .١٢
 االول ٧٤٫٤٦ قداوي علي سالمة   .١٣
 االول ٧٣٫٥٦ البدراني عبداهللا عواد حسن   .١٤
 االول ٧٢٫١٢  عیسى داریوس كوركیس   .١٥
 االول ٧١٫١٤ احمد عاید نسمة   .١٦
 االول ٧١٫١٢ انطوان حبش اسماعیل   .١٧
 االول ٧٠٫١٠ كوندا شیثا بھنام لویس   .١٨
 االول ٧٠٫٠٣ سلیم عبداهللا عبدالنافع   .١٩
 االول ٦٩٫٧١ داؤد محمود راكان   .٢٠
 االول ٦٨٫٨٠ السمعاني بھنام مجید جالل   .٢١
 االول ٦٨٫٢٩ ارسالن خورشید یلجم عادل   .٢٢
 االول ٦٧٫٣٤ االغواني یحیى قاسم ولید   .٢٣
 االول ٦٥٫٥١ عبداهللا عیسى ابراھیم   .٢٤
 االول ٦٣٫٥٨ علي محمد جاسم سناء   .٢٥
 االول ٦٢٫٧١ السعدي سعدي توفیق عائشة   .٢٦
 االول ٦١٫٤٢ عزیز شھاب احمد   .٢٧
 االول ٦٠٫٨٦ جرجیس وجیھ محمد   .٢٨
 االول ٥٩٫٨٨ جرجیس اسحق جبرائیل   .٢٩
 االول ٥٨٫٦٨ ججي بھنام نجیب   .٣٠
 االول ٥٨٫٦٤ حسین علي حسین   .٣١
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  االدارة:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                     سنوات) ٥(مدة الدراسة/ صباحي: الدراسة 
  

          :  اسم دورة التخرج ٢٢/٩/١٩٧٦  في ٢٠٧٧١ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦٫٥٦ طالل ھزاع اسماعیل    .١
 الثاني ٦٥٫٦٥ ازھر احمد حسین    .٢
 انيالث ٦٤٫٥٧ صبري ناصر الساعور    .٣
 الثاني ٦٤٫١٢ ابراھیم سعد اهللا علي الدباغ    .٤
 الثاني ٦٢٫٤٨ ثامر نادر سلیمان    .٥
 الثاني ٦١٫٨٥ غنیة احمد حسن الراوي    .٦
 الثاني ٦٠٫٨٥ كلثوم عبدالھادي نوري    .٧
 الثاني ٦٠٫٣٢ عدنان ھاشم جمیل الفخري    .٨
 الثاني ٦٠٫٢٨ حسن محسن قنبر    .٩

 الثاني ٦٠٫٢٣ علیة مصطفى حموش    .١٠
 الثاني ٦٠٫٢٢ ذنون محمد یونس اسماعیل    .١١
 الثاني ٥٩٫٦٨ ابراھیم مجید احمد    .١٢
 الثاني ٥٩٫٣٢ منیب ھاشم مجید الشماع    .١٣
 الثاني ٥٩٫٢٢ سالم ذنون یاسین الھاللي    .١٤
 الثاني ٥٩٫١٩ دانیال طلیا اسحق    .١٥
 الثاني ٥٨٫٨٣ سیروان عبداهللا حسین زنكنة    .١٦
 الثاني ٥٨٫٢٢ نظیر بشیر عبدالغفور یاسین    .١٧
 الثاني ٥٧٫٩٠ عبدالحسین حسن خضر    .١٨
 الثاني ٥٧٫٨٥ طارق شیت خلیل البصیري    .١٩
 الثاني ٥٧٫٥٠ وصال خطاب عمر    .٢٠
 الثاني ٥٦٫٩٣ احالم حامد داؤد    .٢١
 الثاني ٥٦٫٨٥ مسعود سعید محمود الصائغ    .٢٢
 الثاني ٥٦٫٧٨ كاظم محمد صالح ولي    .٢٣
 يالثان ٥٦٫٦٣ عالیة یونس عبدالرحیم    .٢٤
 الثاني ٥٦٫٠٥ نبیل احمد محمد    .٢٥
 الثاني ٥٥٫٧٨ سلیمان خالد حسن العاني    .٢٦
 الثاني ٥٥٫٧٣ بدر حمدان عبداهللا العالف    .٢٧
 الثاني ٥٥٫٦٣ متي ھرمز یوسف    .٢٨
 الثاني ٥٥٫٥٥ قتیبة جالل االسعدي    .٢٩
 الثاني ٥٥٫٥٢ خالد عبدالرزاق احمد الشماع    .٣٠
 الثاني ٥٥٫١٨ عصام سلطان محمد امین الصقال    .٣١
 الثاني ٥٤٫٧٧ قاسم یحیى مرعي    .٣٢
 الثاني ٥٤٫٧٥ محمود عقیل علي الشریف    .٣٣
 الثاني ٥٤٫٢٢  رافع احمد صالح   .٣٤
 الثاني ٥٢٫٩٢ ھاشم شھاب احمد العبیدي   .٣٥
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  االقتصاد :         القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                     سنوات) ٥(مدة الدراسة/ صباحي: لدراسة ا
  

          :  اسم دورة التخرج ٢٢/٩/١٩٧٦في   ٢٠٧٧١ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٦٫٥٠ لخلی ابراھیم ذنون   .١
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