


   
  

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

    : اسم دورة التخرج  ٢٧/٦/١٩٩٢في ٣/١١/٢٥٣٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 82.027 خليفة موسى علي الزيادات.١

 االول 79.378 خالدة خليفة حامد الخليفة.٢

 االول 78.865 رائد حاتم عبداهللا زريقات.٣

 االول 78.769 عبدال عبد العزيز مصطفى .٤

 االول 78.513 فارس نايف ابراهيم.٥

 االول 76.514 منار زآي محمود.٦

 االول 74.189 غزالآل   بكراحالم عبد الغفار عبد.٧

 االول 73.513 ناطق خالد صبحي السيفاوي.٨

 االول 73.162 ليلى جاراهللا خليل محمد.٩

 االول 72.189 اقوس تومامرآريت حنا قري.١٠

 االول 71.324 عمار صائب سعد الدين.١١

 االول 70.459 مالك آنطار دعاج.١٢

 االول 69.622 ميسون عبداهللا احمد الشلهة.١٣

 االول 68.026 ميادة سيف الدين عبد الرزاق.١٤

 االول 67.667 عباس مطر صالح.١٥

 االول 67.595 فائزةمحمد علي قاسم.١٦

 االول 67.027 ظلهواس محمد دهاك الحن.١٧

 االول 66.946 بسام محمد خلف الخلف.١٨

 االول 66.538 عالء مهنا نغماش.١٩

 االول 66.897 محمد ذنون محمد.٢٠

 االول 65.718 بشرى آمال مصطفى.٢١

 االول 65.243 سالم ثجيل حمد.٢٢

 االول 64.622 ابتسام عبداهللا احمد.٢٣

 االول 63.676 فهيمة خوشابا اوراها.٢٤

 االول 61.081 حمد الجبورييونس معيوف م.٢٥

 االول 60.405 تمر رشيد حسن تمر.٢٦

 االول 60.189 هدى حازم عبداهللا.٢٧

 االول 60.128 ميض عبداهللا صالحر.٢٨

 االول 56.108 هندي صالح حسين لهيبي.٢٩

 االول 55.757 خليل ياسين محمد الداؤد.٣٠

 االول 55.718 فتاح عبدالكريم مراد.٣١

 االول 55.405 يفريق مجيد مصطفى االتروش.٣٢



   
  

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

    :اسم دورة التخرج  ٢٧/٦/١٩٩٢في ٣/١١/٢٥٣٥ :رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 79.342 زهراء احمد عبد اهللا.١

 االول 74.921 دعد عبد الجبار مصطفى احمد.٢

 االول 74.237 علية مراد جاد اللطيف.٣

 االول 72.684 آالء يحيى جاسم عبد اهللا .٤

 االول 72.447 زياد عبد العزيز محمد النجفي .٥

 االول 71.789 افين محمد طاهر حاجي رسول.٦

 االول 71.026 روناك محمد رؤوف نوري .٧

 االول 66.974 اسراء طارق حسين المالح.٨

 االول 64.684 عمار محمد مخلف آل سالم.٩

 االول 63.000  ذنون حامد ياسينرجاء.١٠

 االول 61.211 صباح حميد عبد اهللا.١١

 االول 61.025 سعد صالح حسين.١٢

 االول 60.211 يوسف انور محمد امين.١٣

 االول 58.325 خديدا حسن عيدو.١٤

 



   
  

          المحاسبة:     قسم        ال كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٢ في ٣/١١/٢٥٣٥: وتأريخ االمر الجامعي  رقم ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 88.153 ندى عبد الرزاق سليمان ١

 االول 82.442 سليمان سند سبع السبوع ٢

 االول 82.282 سفر حسن اسماعيل رمضان ٣

 االول 82.077 براهيمالفيحاء عدنان ياسين ا ٤

 االول 78.462 ميسون جرجيس داؤد نقاش ٥

 االول 77.930 ة نور الدين حسيننهاي ٦

 االول 77.666 امينةعارف صالح مصطفى ٧

 االول 77.436 شهلة عقيل قادر ٨

 االول 77.179 غصون حكمت يوسف جرجيس ٩

 االول 76.795 مؤيد توفيق حسين احمد ١٠

 االول 75.743 احمد عبد الكريم عبد العربيات ١١

 االول 75.256 علي مال اهللا عبداهللا ١٢

 االول 74.744 محمد حمدان علي العطيوي ١٣

 االول 74.564 لقمان محمد توفيق آريم خان ١٤

 االول 74.410 محمد احمد اليوسف النمرات ١٥

 االول 73.333 مروان غالب مطر صقر ١٦

 االول 73.077 سعد محمد محمود احمد ١٧

 االول 72.564 هيفاء فرنسي يونس ١٨

 االول 72.282 خديجة عبداهللا رسول ١٩

 االول 71.692 طارق عبداهللا حسين فقي ٢٠

 االول 71.692 عمر احمد عمر العاني ٢١

 االول 68.103 سالم عزيز حسن ٢٢

 االول 68.051 اهر عبداهللا محمدطمد حم ٢٣

 االول 67.923 احمد انيس يونس محمد أغا ٢٤

 االول 67.846 ايمان عزو سمعان ٢٥

 االول 67.718 عمار احمد خلف احمد ٢٦

 االول 67.538 اسراء عبد الواحد يوسف ٢٧

 االول 66.538 رعد عبد الرزاق طه ٢٨



 االول 66.335 لقمان عبد الستار محمد علي ٢٩

 االول 65.308 طالب محمد حنوش عبداهللا ٣٠

 االول 65.128 ياء ابراهيم داؤد قصابلع ٣١

 االول 65.024 محمد ادريس حامد علي ٣٢

 االول 63.974 ء حسن علي محمداال ٣٣

 االول 63.461 بشار علي محمود السوفاجي ٣٤

 االول 62.846 احمد محمد حسن ٣٥

 االول 61.341 فريدون ابراهيم حمه فرج ٣٦

 االول 60.872 عطية صالح شحاذه ٣٧

 االول 60.512 اشتي محمد صالح عبد الرحمن ٣٨

 ولاال 60.231 ربيع محمد عادل محمد مزوري ٣٩

 االول 59.923 سعيد عبد الحميد المحمد الناصر ٤٠

 االول 59.513 جاسم بازمجول جاسم الدوري ٤١

 االول 59.153 يوسف محمد عبد القادر مصطفى ٤٢

 



   
  

  االحصاء:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:       الشهادة       صباحي                                                                : لدراسةا
  

    :اسم دورة التخرج  ٢٧/٦/١٩٩٢في ٣/١١/٢٥٣٥ : رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢: سنة التخرج 
                             

  ور الذي تخرج منهالد  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 89.385 مثنى صبحي سليمان ابراهيم.١

 االول 84.872 حسين محمد علي أمين.٢

 االول 83.590 رامز حازم مجيد بزوعي.٣

 االول 82.846 بان متي يونان توما.٤

 االول 82.585 بشير حمه احمد.٥

 االول 82.308 آرين محمد أمين طه.٦

 الولا 82.000  مؤيد محمود القزازدأيا.٧

 االول 80.538 وصف عبد عواد الجاسم.٨

 االول 78.195 أحمد عبد اهللا شريف.٩

 االول 77.821 علي حسن عثمان.١٠

 االول 77.205 حذيفة حازم طه مجيد.١١

 االول 75.974 اسراء أحمد علي الدباغ.١٢

 االول 75.872 مراد ثابت هواش.١٣

 االول 75.026 بلسم فاضل عبد الواحد.١٤

 االول 74.590  رشيداسوان محمد طيب.١٥

 االول 74.513 محسن زيندين حسين زيندين.١٦

 االول 73.878 مالك حنا ملكي زيتون.١٧

 االول 73.846 الهام عبد الكريم حسين.١٨

 االول 73.615 يدسراب يونان جبرائيل بح.١٩

 االول 73.415 رائدة نوري متي.٢٠

 االول 73.390 هاريتون سورني موسيس.٢١

 االول 73.385 يهيفؤاد نعمان صالح النو.٢٢

 االول 72.666 سوز أبو بكر محمد صالح به.٢٣

 االول 72.538 ندوى خزعل رشاد.٢٤

 االول 72.098 دعاء حازم مصطفى.٢٥

 االول 71.049 ستار حمه شريف.٢٦

 االول 70.854 أحمد عبد الرقيب اويس.٢٧

 االول 70.538 جرو علي حمه أمين.٢٨

 االول 69.744 زحل اآرم عبد الوهاب.٢٩

 االول 69.538 ى ابراهيم احمدمنته.٣٠

 االول 69.537 اخالص حسن رضا.٣١

 االول 68.872 حارث صبحي سليمان ابراهيم.٣٢

 االول 68.462 دلشاد أحمد عاصم الزيباري.٣٣

 االول 68.410 سمية عمر محمود العبيدي.٣٤

 االول 68.098 فيدان احسان شاآر.٣٥



 االول 68.179 عالية حامد نجم اليوسف.٣٦

 االول 68.049 اهللا آريمفرهاد فيض .٣٧

 االول 67.659 يشصالح مزهر عباس القري.٣٨

 االول 67.359 بشرى مجيد محمد ابراهيم.٣٩

 االول 67.128 عبد أهللا علي سلطان.٤٠

 االول 66.949 جالل سعيد صديق.٤١

 االول 66.949 سهيلة مهدي يونس.٤٢

 االول 66.707 حاتم محمد شاهين.٤٣

 االول 66.359 محمد حميد غائب.٤٤

 االول 66.244 ة محمد جاسممامي.٤٥

 االول 65.436 ندى ناصر عيسى حنا.٤٦

 االول 65.146 ياسر غاندي عزيز.٤٧

 االول 64.795 هناء محمد سليمان حسن.٤٨

 االول 64.487 ابراهيم محمد آمال محمد توفيق.٤٩

 االول 64.436 زين العابدين عبد الواحد شكر.٥٠

 االول 64.410 ايمان رامي محمد امين.٥١

 االول 63.805 اصح لطيف جسيم المزورين.٥٢

 االول 62.854 ميخائيل ياقو عيسى.٥٣

 االول 62.615 خالد عبد الرزاق يحيى.٥٤

 االول 61.537 سهير نجيب بويا.٥٥

 االول 61.410 امينة غريب عارف.٥٦

 االول 61.385 ياسين عبد الرحمن ابراهيم.٥٧

 االول 61.026 غريبة محمد جميل .٥٨

 االول 60.487 ويزينوزاد محمد رسول ح.٥٩

 االول 60.256 فواز غازي محمود الداؤدي.٦٠

 االول 59.872 سندس محمد طه الدباغ.٦١

 االول 59.513 نادية عادل مدحت.٦٢

 االول 59.282 ناهد محمد علي اسماعيل.٦٣

 االول 58.302 ابراهيم شيخ عبد القادر حاجي.٦٤

 االول 57.756 شامل حنا سوآي.٦٥

 االول 57.634 احمد صادق عبد اهللا.٦٦

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٢في ٣/١١/٢٥٣٥ :رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 79.231 حافظ جاسم عرب الجمعة.١

 االول 76.548 حامد عويد محمود.٢

 االول 71.179 يعقوب عبدهللا يوسف.٣

 االول 69.628 ندي حامد محمدغا.٤

 االول 67.744 داؤد صباح السالمة.٥

 االول 65.744 غيداء سمير يونس.٦

 االول 65.154 علي خضر احمد.٧

 االول 64.024 عبدالجبار عبد الستار حسن.٨

 االول 64.359 بشائر شيخ الدين صالح.٩

 االول 64.000 هالت شعبان سعيد محمد.١٠

 الولا 63.666 احمد سباح مهوس.١١

 االول 63.128 علي اطرآي احمد .١٢

 االول 63.077 رزآار قادر محمود.١٣

 االول 62.410 ارسالن صالح رشيد .١٤

 االول 61.872 جيان عنايت حمه سعيد.١٥

 االول 61.769 خالد محمد حسن .١٦

 االول 61.769 سناء سخريا يونان.١٧

 االول 61.628 سميرة عبد الستار عبدالجبار.١٨

 االول 61.615 راويحاتم طه حسن ال.١٩

 االول 61.395 اياد طارق ذنون آمون.٢٠

 االول 60.846 قيس ابراهيم عبدهللا.٢١

 االول 60.209   احمداحمد سالم يونس.٢٢

 االول 60.077 نجوى حسن سيد احمد.٢٣

 االول 60.051 عبد مرعي حشاش البوبدران.٢٤

 االول 59.821 عدنان عبدالرحمن احمد.٢٥

 االول 59.372 عبدالكريم قادر حمد امين.٢٦

 االول 59.308 ابراهيم حمه امين علي .٢٧

 االول 59.256 حسين عبدهللا فتح اهللا.٢٨

 االول 59.205 يوسف شمس امين.٢٩

 االول 58.718  ابراهيمعلي احمد حسن.٣٠

 االول 57.342 حسام يحيى محمد .٣١

 االول 56.462 غفور صالح محمود.٣٢

 االول 56.000 نازك باهر صالح.٣٣

 االول 55.692 دابغ الحديدياحمد حسين .٣٤

 



   
  

  التخطيط االقتصادي/االقتصاد:    القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  الوريوسبك:       الشهادة       صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٢في ٣/١١/٢٥٣٥:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 80.295 ف محمود ئمحمد نا.١

 االول 77.350 اسراء عصمت يحيى القاضلي.٢

 االول 76.200 دة نافع صديق عبدهللاغا.٣

 االول 74.075 نهى فاضل حميد الصائغ .٤

 االول 73.450 رافع نافع مصطفى.٥

 االول 69.475 جنار رشيد امين حسن.٦

 االول 68.250 هالت عبدالسالم بشير.٧

 االول 68.125 شيرآو عبدهللا حسن.٨

 االول 66.250 غازي آاظم جاسم .٩

 االول 64.025 سحر عبدالجبار محمود.١٠

 االول 61.075 جمال محمد رمضان حاجي .١١

 االول 61.000 نافع خليل يوسف .١٢

 االول 60.300 ان احمد علي زآار.١٣

 االول 57.525 سه رآاو آامل امين.١٤

 االول 57.475 سميحة جميل صالح.١٥

 االول 55.682 محمد طه احمد ال عبدالرحمن.١٦

 االول 54.575 هشيار حمد اوسمان حسن.١٧

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٢في ٣/١١/٢٥٣٥ :  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 78.375 فارس يونس شمس الدين .١

 االول 74.400 منجد ناصر اسماعيل النعيمي.٢

 االول 68.900 صفوان ياسين طه علي .٣

 االول 64.125 ذنون يونس عبد اهللا الحمدوني .٤

 االول 63.300 عمر ياسين فتحي ياسين .٥

 االول 61.775 عصام يحيى علي .٦

 



  



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩: وتأريخ االمر الجامعي  رقم ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  لمعدلا  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 63.077 الفي محمد فرحان ١

 الثاني 61.385 بان آمال احمد ٢

 الثاني 60.744 سناء محمود زينل ٣

 الثاني 59.622 العزيز روش عبدحمشعان حميدي  ٤

 الثاني 59.216 محمود خليف تمر ٥

 الثاني 58.676 محمد إحميد عبداهللا ٦

 الثاني 57.000 اهللا حجي جعفر عبد ٧

 الثاني 56.459 عزالدين حسين عطية ٨

 الثاني 55.703 نايف حسين علي ٩

 الثاني 53.000 مزهر ظاهر واثان ١٠

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج   ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩: وتأريخ االمر الجامعي رقم ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج 
                             

  منهالدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 64.026 امجد عبد اهللا خضر.١

 الثاني 63.079 بشرى يونس محمد محمود .٢

 الثاني 62.105 احمد خيري رشيد.٣

 الثاني 61.711 يونس احمد خليل .٤

 الثاني 61.474 ناظم ابراهيم فتحي.٥

 الثاني 61.263 صالح شيخ علي شمس الدين.٦

 الثاني 61.000 صادق عابد صادق حسين.٧

 الثاني 59.868 طه آريمساهرة .٨

 الثاني 59.263 زيان عبد اهللا امين.٩

 الثاني 57.289 رفاعي حميد محمود.١٠

 الثاني 56.947 حامد عبد العزيز محمود.١١

 الثاني 56.816 عبد الواحد ابراهيم محمد.١٢

 الثاني 54.737 سلوى عبد طه.١٣

 الثاني 54.289 صالح عيسى محمد.١٤

 الثاني 53.868 سداد عمر بكر .١٥

 الثاني 53.579 سهيل عبد الرحمن فايز.١٦

 



   
  

  المحاسبة:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  وريوسبكال:       الشهادة       صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :سم دورة التخرج ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 67.364 فتح الرحمن احمد جبريل.١

 الثاني 64.952 صالح قاسم صغير.٢

 الثاني 64.405  سالممهدي هارون.٣

 الثاني 61.974 عبد الرحمن محمد وليد.٤

 الثاني 61.929 نبيل احمد فارع.٥

 الثاني 61.436 تارا سامي حاجي سليمان.٦

 الثاني 61.333 عادل عمر رسول.٧

 الثاني 61.119 نجالء بطرس اسحاق.٨

 الثاني 60.405  باقرعبد الحق اسماعيل حسين.٩

 الثاني 60.286 فؤاد دلي عبد الرزاق.١٠

 الثاني 59.795 ازهار يوسف اسطيفان.١١

 الثاني 58.897 آامل عاشور طرفاوي.١٢

 الثاني 58.405 نهى توما ايليا.١٣

 الثاني 57.897 ورقاء احمد محمود الياس.١٤

 الثاني 57.128 بلسم عبد الكريم فتحي.١٥

 الثاني 57.051 آوالله صابر محمد.١٦

 انيالث 56.897 آسو محمد أمين فقي رشيد.١٧

 الثاني 56.560 ستار جاسم خضر.١٨

 الثاني 55.769 لمياء محمد زآي صالح.١٩

 الثاني 55.359 شريفة عالوي جباره.٢٠

 الثاني 55.000 جاسم محمد محمود.٢١

 الثاني 54.769 لوقا بطرس ياقو.٢٢

 الثاني 53.564 منى عزيز داؤد.٢٣

 الثاني 53.049 جعفر موسى شاآر.٢٤

 لثانيا 52.872 علي عسكر محمد علي.٢٥

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 70.219 هدى زآي نجم .١

 الثاني 68.219 نجيب نجم الدين مصلح.٢

 الثاني 67.561 زيدان مصطفى محمد.٣

 الثاني 65.146 بد اهللاخلدون محمد ع.٤

 الثاني 63.097 نيران داؤد سليمان.٥

 الثاني 60.947 ايمان عبد الستار رشيد.٦

 الثاني 60.763 سهى حسين علي.٧

 الثاني 60.560 جالل أدهم حمزه.٨

 الثاني 59.605 بشرى عبد الوهاب عبد اهللا.٩

 الثاني 59.394 بان بهجت عزيز.١٠

 نيالثا 56.878 طارق عبد اهللا حسن.١١

 الثاني 56.000 محمد خليل ابراهيم.١٢

 الثاني 55.463 وريا حكيم حميد.١٣

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩ : رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 78.476 حي فتسفانة جاسم .١

 الثاني 77.857 ولة رشيد ابراهيمد.٢

 الثاني 71.475 عاصم محمد ابازيد.٣

 الثاني 69.050 محمد سليمان حسين.٤

 الثاني 64.186 عبدالرحمن محمد حسن.٥

 الثاني 62.619 سندس فتح اهللا رفعت .٦

 الثاني 61.692 رسول رشيد صالح.٧

 الثاني 61.282 يسرى احمد يحيى.٨

 يالثان 60.872 ليث طه حمد .٩

 الثاني 60.821 بثينة حازم ابراهيم خليل.١٠

 الثاني 59.641 رازاوة جالل علي قادر.١١

 الثاني 59.183 محمد احمد مخلف .١٢

 الثاني 58.674 بسام محمد احمد .١٣

 الثاني 58.000 محسن علي خلف.١٤

 الثاني 57.795 يان حاجي يحيى مصطفىز.١٥

 الثاني 57.667 آاظمية صالح مطلك.١٦

 الثاني 57.462 دهللاحمد يونس عب.١٧

 الثاني 57.378 اياد هاشم دخيل.١٨

 الثاني 57.256 فيصل حسن طه.١٩

 الثاني 57.179 صباح حميد محمد.٢٠

 الثاني 57.133 رافد مجيد جاسم.٢١

 الثاني 56.385 مضر محفوظ جميل .٢٢

 الثاني 56.263 محمود شكور محمد.٢٣

 الثاني 55.952 ايوب الياس عباس .٢٤

 الثاني 54.897 عزيزمحمد احمد عبدهللا .٢٥

١٧/١٠/١٩٩٢في٣/١١/٤٩٨٦الثاني 60.500 عدنان طامي عزبة.٢٦

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 68.825 خالدة خليل ابراهيم.١

 الثاني 65.950 نجم امينمحمد .٢

 الثاني 59.159 عقيل حسن مهدي.٣

 الثاني 58.700 نهرو عبدهللا علي.٤

 الثاني 57.750 بسام بشير مطر .٥

 الثاني 57.500 قمري عادل طيب عبد.٦

 الثاني 57.432 فارس عاشور ياسين.٧

 الثاني 56.825 حياة عمر حسين.٨

 الثاني 55.375 نوشيران آاآي محمد علي .٩

 الثاني 54.900 مت علي رضاهل.١٠

 الثاني 54.182 ريزآار وهبي جهور.١١

 الثاني 54.075 عطا عزيز مجيد.١٢

 الثاني 53.523 راآان محمود علي .١٣

 الثاني 52.600 نه وروز آمال توفيق.١٤
    في٣/١١/٥٦٩٣الثاني 69.658 احمد فاضل جاسم.١٥

٣١/١٠/١٩٩٢ 

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ١٩/٩/١٩٩٢في ٣/١١/٤٠٧٩ : رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 60.825 حسين عسكر موسى .١

 الثاني 58.571 محمد خليف عبد.٢

 
 


