


   
  

              ادارة اعمال:         القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :         اسم دورة التخرج ٢٩/٦/١٩٩٧في ٣٢٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٧-١٩٩٦:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه    المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 84.784 رامي رشيد سعيد ابو لبدة.١
 االول 79.406 ماهر محمد محمود طه.٢
 االول 79.200 شهاب محمد محمود الطه.٣
 االول 78.359 بان موفق ابلحد يوسف.٤
 االول 74.954 قولو حسين رشو آريش.٥
 االول 71.314 ياسينشيماء طه احمد .٦
 االول 71.027 بان ثامر عبدالعزيز رحاوي.٧
 االول 70.962 سنابل طالل داؤد سليم.٨
 االول 70.670 سبهان رمضان اآميز محمد.٩
 االول 69.706 فرهاد احمد يوسف ابراهيم .١٠
 االول 69.265 حسين علي عمر علي.١١
 االول 66.573 عادل محمد عبداهللا محمد.١٢
 االول 66.118 باسم سامي داؤد سليمان .١٣
 االول 64.458 سعد علي سعد ابو سليم.١٤
 االول 64.439 خنساء محمد حميد الصواف.١٥
 االول 64.397 االء مجيد حمادي حسين .١٦
 االول 63.894 جمال محمود فالح الغرايبة.١٧
 االول 63.726 نعم سالم احمد القطان.١٨
 االول 63.377 طارق سلطان علي الزريقي.١٩
 االول 62.462 ميادة ابراهيم احمد الغروجي.٢٠
 االول 62.418 محمد فاضل محمد امين .٢١
 االول 62.287 نعم موفق محمد الطائي.٢٢
 االول 62.254 غسان حسن عاآوب حسن.٢٣
 االول 62.150 زهبة ؤيد محمود القزا.٢٤
 االول 61.825 شذى صباح حميد السلطان .٢٥
 االول 60.853 احمد ذياب محمد خليف .٢٦
 االول 60.734 فادية آامل سعيد الشيخ االمين.٢٧
 االول 60.561 ثائر عزيز ايوب عبدالرحيم.٢٨
 االول 60.418 سرمد فهمي داؤد سليمان.٢٩
 االول 59.819 خالد حامد نعمان عبدالرحمن .٣٠
 االول 59.501 ند فرنسو فربو عيسىمه.٣١
 االول 58.300 بشار مجيد بنوش بولص.٣٢
 االول 58.211 حسن رشيد طاهر يونس.٣٣



 االول 57.848  يونس محمد محمودرعما.٣٤
 االول 57.520 يونس يحيى ابراهيم احمد.٣٥
 االول 57.106 جاسم قاسم قوجي خدر ال فارس.٣٦
 االول 56.694 مدين نزيه عبدالرحمن مجيد.٣٧
 االول 54.890 ليلى حسين جاسم توفيق.٣٨

  



   
  

              محاسبة:         القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: ادة             الشه صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :      اسم دورة التخرج    ٢٩/٦/١٩٩٧في ٣٢٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٧- ١٩٩٦: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 79.017 عثمان فالح عبد الرحيم.١
 االول 78.869 علي حسين محمد علي سليمان.٢
 االول 78.363 صبا احمد سعيد سليم .٣
 االول 77.689 زينة عبد الستار جبر جاسم.٤
 االول 76.227 اآرام صبحي محمد سعيد .٥
 االول 76.196 جابر عبد الرزاق خالد البيطار.٦
 االول 73.448 حسين محمد صالح عبد الرحمن .٧
 االول 73.334 علي حازم يونس يوسف.٨
 االول 73.169 اديسسيران سمير او.٩
 االول 72.585 محمد يونس محمد عبد الرحيم.١٠
 االول 72.185 رغد بهاء الدين محمد ذنون.١١
 االول 70.335 انتصار عبد الرضا عبد اهللا .١٢
 االول 70.123 ميسم بهنام سليم بهنام.١٣
 االول 69.796 فريدة محمد سعيد يوسف.١٤
 االول 69.607 اخالص هزاع آريم.١٥
 االول 69.159 ل خلف خلففالح مقبو.١٦
 االول 68.729 معاذ طارق سليمان داؤد.١٧
 االول 68.224 غزوة محمود محمد امين .١٨
 االول 67.846 لمياء عطية جالب غضيب.١٩
 االول 67.549 خلود قاسم محمود سلطان .٢٠
 االول 67.434 صقر عبد الكريم علي النوايسة.٢١
 االول 67.341 احمد جياد احمد قاسم .٢٢
 االول 66.494  يوسف حنا الاللونسيم.٢٣
 االول 65.695 حسن ابراهيم قاسم الفخري.٢٤
 االول 65.592 وسام ابراهيم احمد فنجان.٢٥
 االول 65.082 وفاء وهبي محمد مردان .٢٦
 االول 64.867 مؤيد علي احسان محمد.٢٧
 االول 64.856 اخالص ادريس عسكر حسن.٢٨
 االول 64.741 وعد اهللا احمد حسين احمد.٢٩
 االول 64.408 مي عوني حميد محمد.٣٠
 االول 64.158 شكرية خليل قادر سلطان .٣١
 االول 63.960 محمود يونس عباوي الجدي.٣٢
 االول 63.363 صبا عبد اهللا محمد نوري.٣٣



 االول 63.346 بوداغ اسماعيل مصطفى طه.٣٤
 االول 62.630 ذاآر جار اهللا بشير محمد.٣٥
 ولاال 62.268 عمرعبد المحسن سعدون .٣٦
 االول 61.817 نادر رمضان احمد شعبان .٣٧
 االول 61.412 احمد طارق عبد الفتاح.٣٨
 االول 60.932 طارق عبد الغني احمد .٣٩
 االول 60.532 خليل اسماعيل آرتين.٤٠
 االول 60.499 احمد صالح مهدي صالح.٤١
 االول 60.305 ابراهيم حسيب ابراهيم حبيب .٤٢
 لاالو 60.115 عبير علي حسين يونس.٤٣
 االول 59.725 اسراء فوزي احمد مجيد.٤٤
 االول 59.694 غادة خليل ابراهيم خليل .٤٥
 االول 59.658 سهيلة محمد علي حميد .٤٦
 االول 59.506 ابراهيم خليل آريم عبد اهللا .٤٧
 االول 59.016 ميادة هاني سالم محمود .٤٨
 االول 58.923 خليل حسين عبد الرحمن .٤٩
 االول 58.870 عماد شكورسمين محمد .٥٠
 االول 57.481 زيدون عبد المحسن  يحيى .٥١
 االول 56.644 محمد عبد العزيز مصطفى احمد .٥٢
 االول 56.618 عبد اهللا عبد الوهاب عزيز بكر.٥٣
 االول 55.844 وسن حمزة شعبان محمد .٥٤
 االول 55.527 امل محمد حمودي جاسم .٥٥
 االول 55.253 نهلة سليمان سلطان .٥٦

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج         ٢٩/٦/١٩٩٧ في ٣٢٠: ر الجامعي  رقم وتأريخ االم١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج 
   هـ١٤١٨/ صفر / ٢٣         المصادف                                          

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 76.766 آن صباح وجيه يونس.١
 االول 69.397 زهراء محمد سعيد ياسين.٢
 االول 68.044 مد نجم شيت الشالويأح.٣
 االول 67.475 جنار جمال رفيق توفيق.٤
 االول 66.695 محمود عبد العزيز علي سلطان.٥
 االول 66.441 سبتيايفا شابا الياس ال .٦
 االول 65.879 حسين عبد الرحمن هاشم.٧
 االول 65.738 زينب رضا علي عبيد اغا.٨
 االول 65.061  ليث بولص حبيب يدآو.٩
 االول 63.955 هيفاء محمود موسى الربيعي.١٠
 االول 61.844 ضنةاعبد الحليم احمد عبد الرحمن الرم.١١
 االول 61.121 تغريد غانم قاسم الخياط.١٢
 االول 61.102 االء عبد قاسم حسون.١٣
 االول 59.706 محمد عبد الغني حامد.١٤
 االول 59.555 سجى سالم محمد فتاح.١٥
 االول 59.294 ريان عبد المنعم يحيى قاسم.١٦
 االول 57.211 وهيب نافع محمود مصطفى.١٧
 االول 57.058 هاني بطروس اوراها آاآوز.١٨
 االول 56.265 محمد نعمت سليمان محمد.١٩
 االول 56.083 آمال صالح صالح عبد القادر الحافظ.٢٠

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج          ٢٩/٦/١٩٩٧في ٣٢٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 75.746 ضحى سيف الدين عادل العمري.١
 االول 75.167 ر صالح الرحاحلةسييتحازم .٢
 االول 73.800 رفاه عدنان نجم الطائي.٣
 االول 68.676 غيداء محمد نافع شاهين العبدلي.٤
 االول 68.458 ندى عبدالرزاق حامدعبدالرزاق.٥
 االول 68.423 صباح احمد علي ولد البياتي.٦
 االول 67.025 اياد محمدعبداهللا محمد العطار.٧
 االول 63.726  مردانحشبرمحمد قنبر.٨
 االول 63.362 حامد حمادي احمد العربة.٩
 االول 62.١٥٩ شوآت احمد حسن نعمات.١٠
 االول 6١.511  سعيد يونس الحديديحمادي.١١
 االول 61.286 عبد الحسين محمدعلي ابراهيم محمد.١٢
 االول 60.325 غانم ساعد حسن عمر.١٣
 االول 59.904  ساهرسعدعبداالمير الربيعي.١٤

 



   
  

تخطيط اقتصادي /االقتصاد:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  : اسم دورة التخرج          ٢٩/٦/١٩٩٧في ٣٢٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧ :سنة التخرج 

  
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثالثياسم الطالب ال  ت
  االول 62.759 عبدالستارخلف جاسم محمد.١

 



  



 
  

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

    :  اسم دورة التخرج            ١/١٠/١٩٩٧في ٧١٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 62.286 احمد المولىرائد ابراهيم حسن .١
 الثاني 58.982 سعد عبدالقادر فتحي عبداهللا.٢
 الثاني 58.394 عمار ذنون يونس السبعاوي.٣
 الثاني 57.827 فائق عيسى فائق الهلسة.٤
 الثاني 57.608 معاذ وليد حامد عبداهللا.٥
 الثاني 57.196  الجبوريىاحمد عبداهللا حمزة مصطف.٦
 الثاني 56.762 نمام عبدالقادر محمود.٧
 الثاني 55.406 علي حسين عمر ولي الولي.٨
 الثاني 55.170 حسين دانوك احمد برويل.٩
 الثاني 54.693 حسين محمد عواد نعوم العبيدي.١٠
 الثاني 54.102 وسكي داحمد محمد علي محمد ال.١١
 الثاني 53.969 جاسم محمد اسماعيل خليل.١٢
 يالثان 53.510 لينا انويا آورآيس ملكو.١٣

  



   
  

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

    :  اسم دورة التخرج           ١/١٠/١٩٩٧في ٧١٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 68.200 الس اسحق دسخا يونان .١
 الثاني 63.819 مظفر حازم عزيز احمد .٢
 الثاني 61.399 د محمد ياسين عزيز احم.٣
 الثاني 60.107 رائد حمزة موسى المحتسب .٤
 الثاني 59.910 محمود علي محيميد آردي.٥
 الثاني 59.498 نوزت صالح قاسم مسطو.٦
 الثاني 59.178 ياسر حسين ذنون البياتي .٧
 الثاني 57.729 احمد فتحي زيدان موسى.٨
 الثاني 55.795 نشوان محمد محمود المولى .٩
 الثاني 55.766 ابراهيم طلب ابو شيخة امين .١٠
 الثاني 55.370 محمد بهاء الدين عزيز رفيق .١١
 الثاني 55.370 اوس خليل ابراهيم ال مراد .١٢
 الثاني 54.998 عزام محمد نديم توفيق محمد علي .١٣
 الثاني 54.369 فيان لعازر خوشو يوسف .١٤
 الثاني 53.841 جمعة صالح خالد الطائي .١٥
 الثاني 53.083  محمود ابو عابد وائل فوزي.١٦
 الثاني 52.584 عصام ميسر عبد الهادي .١٧
 الثاني 51.726 محمد عادل احمد ذنون .١٨
 الثاني 51.607 آزال زردة محمد حمزة جاف .١٩
 الثاني 50.665 حميد مالو حميد .٢٠

 



   
  

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

    :            اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٩٧في ٧١٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 56.403 محمد عبد الكريم عبد العزيز.١
 الثاني 55.378 غانم آورآيس نعمو حنا ميا.٢
 الثاني 54.667 ليلى شموئيل ساده الكهفي.٣
 الثاني 53.144 عمار عبد المنعم حميد محمد حمود.٤
 الثاني 51.792  احمد يعقوب يوسف علي.٥

 



   
  

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

    :            اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٩٧في٧١٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 61.060 آرارمحمد نجم عبدالمطلب الموسوي.١
 الثاني 60.196 عبيد جاسم العانيحاتم جواد.٢
 الثاني 59.931 بشيرمحمد حسن محمد الحماوي .٣
 الثاني 57.668 ابتسام ريسان محسن موسى القريشي.٤
 الثاني 57.017 لقمان سليمان محمود سليمان.٥
 الثاني 56.666 شبيب دخيل عواد محمد الدليمي.٦
 الثاني 56.402 اسراء آاظم عيدان آريم الربيعي.٧
 الثاني 56.325 سين خضير محمد الجبوري ح.٨
 الثاني 55.698 حيدر محمد ابراهيم الحديدي.٩
 الثاني 55.573 نوفل قدري جاسم محمد الجنابي.١٠
 الثاني 54.986 آورون محمود محمد  ميديا.١١

 
 


