
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:تأريخ االمر الجامعي قم ور١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨١٫٧٥٦ عبدالسالم بالل بكر .١
 االول ٧٦٫٧٦٨ ھند محمود ابراھیم یونس .٢
 االول ٧٥٫١٩٥ راجي سلیم حسن .٣
 االول ٧٢٫٧٤٤ فھمسة ھیثم شری .٤
 االول ٧١٫٢٥٦ سمیرة حبیب ابراھیم عطااهللا .٥
 االول ٦٩٫١٤٦ ایمان عبدالسالم عبداهللا .٦
 االول ٦٦٫٩٦٣ سعید احمد صالح .٧
 االول ٦٦٫٨٧٨ القادردبان حسیب عب .٨
 االول ٦٦٫٧٥٦ ھویدة خلیل عبدالباقي .٩

 االول ٦٥٫٣٤١ زیاد فراس محمد .١٠
 االول ٦٥٫١٤٦ نعم ممدوح عبد اللطیف .١١
 االول ٦٥٫٠٧٣ بان امین صبغة اهللا .١٢
 االول ٦٥٫٠٠٠ ایمان جالل محمد الیاس .١٣
 االول ٦٣٫٩٣٩ ایاد عبدالوھاب عبداهللا .١٤
 االول ٦٣٫٨٤١ منى محسن مھدي .١٥
 االول ٦٣٫٠١٢ محمود احمد خضر .١٦
 االول ٦٢٫٥٧٣ سحر عبدالعزیز فتحي .١٧
 االول ٦٢٫٤٧٦ حسن محمد عبید االمام .١٨
 االول ٦١٫٤٠٢ طلب فضلفضل عبدالم .١٩
 االول ٦٠٫٤٢٧ طھ عارف یوسف .٢٠
 االول ٥٧٫٣١٧ خولة مھدي صالح .٢١
 االول ٥٥٫٢٣٩ یلماز محمود جاسم .٢٢
  ١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥٤٫١٥٣  عامر سعید عبد الوھاب .١
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   المدرسين التجاريينإعداد/اإلدارة: القسم      كلية االدارة واالقتصاد:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
        :اسم دورة التخرج   ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٣٫٠٩٤ صباح سلمان مطشر   .١
 االول ٨١٫٤٢٢ وفاء ابراھیم یونس ذنون   .٢
 االول ٨٠٫٣٨٦ طارق الیاس خلو   .٣
 االول ٨٠٫١٤١ شذى ناجي بشارة   .٤
 االول ٧٨٫١٧٦ جعفر ناجي صكر   .٥
 االول ٧٥٫٧٠٦ عامرة حنا عبو   .٦
 االول ٧٢٫٠١٢ زبالةفاضل موسى    .٧
 االول ٦٨٫٩٧٦ یوسف حیال نیسان   .٨
 االول ٦٨٫٨٧١ ضحى مھدي حسین   .٩

 االول ٦٧٫٥٧٦ سھیلة نوري بشیر    .١٠
 االول ٦٧٫٢١٢ روضة ایشو داؤد   .١١
 االول ٦٦٫٨٤٧ عروبة نایف حنتوش محمد   .١٢
 االول ٦٦٫٦٢٤ سمیر شاكر موسى   .١٣
 االول ٦٥٫١٨٨ سھامة حنا عبو اسمرو   .١٤
 االول ٦٥٫٠٥٩ وري عبدالرحمنعبدالسالم ن   .١٥
 االول ٦٤٫٩٥٣ شھالء عبدالحسین عباس   .١٦
 االول ٦٣٫٩٥٣ الھام علي حسین   .١٧
 االول ٦٣٫٩٢٩ عباس حسون جاسم   .١٨
 االول ٦٣٫٩٠٦ فخري محمد صالح سعید   .١٩
 االول ٦٢٫٣٤١ صالح عبد عون حسان   .٢٠
 االول ٦٢٫٢٤٧ ضیاء حكمت كامل عبدالمجید   .٢١
 الولا ٦٣٫٩٢٩ احمد امین محمد   .٢٢
 االول ٦١٫٨٠٠ امان عبدالرزاق وادي   .٢٣
 االول ٥٩٫٤٢٤ نضال كامل محیسن   .٢٤
 االول ٥٦٫٨٩٢ ایاد عبدالرزاق یحیى   .٢٥
  ١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥٨٫٠٤٨  نشمیل فتاح حكیم   .١
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            المحاسبة/االدارة :            القسمكلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
        :اسم دورة التخرج   ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٧٤٫٩٧٦ مسرة عزو مجید   .١
 االول ٧٤٫٨٠٥ نبیل عیسى رزق اهللا حداد   .٢
 االول ٧٣٫٧٥٦ عالء داؤد عبد اهللا   .٣
 االول ٧٣٫٥١٢ ھالة حازم عبد اهللا   .٤
 االول ٧٢٫٤٣٩ وھاد فرج یعقوب یونان   .٥
 االول ٧١٫٠٣٧ یوسف سالم یوسف   .٦
 االول ٧١٫٠٢٤ حامد نعمة اهللا قاسم محمد   .٧
 االول ٧٠٫٩٢٧ حازم قاسم خلف   .٨
 االول ٦٩٫٢٨٠ محمد عبد اهللا فارس   .٩

 االول ٦٩٫١٢٢ رعد نوئیل نعوم عبد االحد .١٠
 االول ٦٨٫٤١٥ الھام ناظم نعوم عبداالحد .١١
 االول ٦٨٫٢٠٧ نائل ادوار جورج .١٢
 االول ٦٧٫٦١٠ حسین محمد احمد فارس .١٣
 االول ٦٦٫٥١٢ بن ابو بكر سلیمانمحمد  .١٤
 االول ٦٦٫٤٨٨ محمد فارس اسعد احمد .١٥
 االول ٦٦٫١٤٦ خولة عبد الوھاب ھواز .١٦
 االول ٦٥٫٥١٢ محمد سالم عبد الرحمن .١٧
 االول ٦٥٫٢٢٠ محمد اسماعیل احمد .١٨
 االول ٦٣٫٧٣٢ ھیام عبد القادر سلیم .١٩
 االول ٦٣٫٣١٧ فاتن عبد الجواد عبد الحمید .٢٠
 االول ٦٢٫٧٣٢  مصطفى سلیمانرویدة .٢١
 االول ٦١٫٣٤١ جھاد علي البطانیة .٢٢
 االول ٥٩٫٩٧٦ درید عبد اهللا فتحي .٢٣
 االول ٥٩٫٨٩٠ رافع یاسین حمدون .٢٤
 االول ٥٩٫٨١٧ فدوه عبد المجید عمر .٢٥
 االول ٥٩٫٦٩٥ محمد عباس محمد حسین .٢٦
 االول ٥٩٫٠٢٤ موفق توفیق حسن .٢٧
ولاال ٥٧٫٩٧٦ وصفي طاھر عبداهللا .٢٨  
 االول ٥٤٫٢٦٨ عبد الھادي جلیل خضیر عباس .٢٩
١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥٦٫٠٤٧  اھتیمي حسین مرداس   .١  
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    صباحي                            : لدراسة ا

  
        :اسم دورة التخرج   ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٤١٤ عربیة عبدالرحمن داؤد   .١
 االول ٨٢٫٣٥٧ رواء محمود مصطفى   .٢
 االول ٨٠٫٠٥٧ سھام محمد فتحي   .٣
 االول ٧٩٫٨٤٣ ھاسمیك انترانیك وارطان   .٤
 االول ٧٨٫٥٥٧ زینب خالد ریاض   .٥
 االول ٧٨٫٤٨٦ ھدى یحیى قاسم   .٦
 االول ٧٧٫٠٧١ محمود حمدون عبداهللا   .٧
 االول ٧٥٫٥٥٧ تغرید محمد عبدالقادر   .٨
 االول ٧٥٫٢٠٠ سعد صبر محمد   .٩

 االول ٧٤٫٠٥٧ احالم محمد قاسم .١٠
 االول ٧٣٫٨٨٦ منى محمد علي عبدالرحمن .١١
 االول ٧٣٫١١٤ سراب صدرالدین بھاءالدین .١٢
 االول ٧٢٫٩١٤ سمیة ذنون محمد .١٣
 االول ٧٢٫٦٢٩ ندى عبدالرزاق یونس .١٤
 االول ٧٢٫٢٠٠ یسرى محمد محمود .١٥
 االول ٧١٫١٢٩ لقاء شیت مصطفى .١٦
 االول ٧٠٫٦٥٧  یونس حمورائد یحیى .١٧
 االول ٧٠٫٥٢٩ اقبال كمال رؤوف .١٨
 االول ٦٩٫٧٥٧ وعد جمعة علي .١٩
 االول ٦٩٫٦٧١ نجلة سلیمان حسین .٢٠
 االول ٦٧٫٢٨٦ زھیر محمد یونس .٢١
 االول ٦٦٫٧٥٧ سمیره یاقو مروكي حنا .٢٢
 االول ٦٦٫٤٤٣ حنان عبدالستار یونس .٢٣
 االول ٦٦٫٣٥٧  رشیدیونس حامد یونس .٢٤
 االول ٦٥٫٧٤٣ م كریم حمدبھرا .٢٥
 االول ٦٤٫٥٠٠ حفصة محمد عبداهللا .٢٦
 االول ٦٣٫٦٧١ ھدى الزم مصطفى .٢٧
 االول ٦٣٫١٢٩ یونس محمد علي قادر .٢٨
 االول ٦٢٫٤١٤ بلقیس حسین عبداهللا .٢٩
 االول ٦١٫٣٢٩ وصال خطاب عمر .٣٠
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    صباحي                            : لدراسة ا

  
        :اسم دورة التخرج   ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦١٫٠٥٧ كریم سلیمان حمید .٣١
 االول ٦٠٫٨٠٠ سالم محمد جاسم .٣٢
 االول ٥٨٫٧١٤ ل عبدالسلطانامال عاد .٣٣
 االول ٥٨٫٤٧١ احمد خورشید احمد .٣٤
 االول ٥٧٫٢٢٨ كافي عطااهللا احمد .٣٥
 االول ٥٤٫٢٠٠ محمد شاكر بلحاج لطیف .٣٦
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  االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : دراسة لا

  
        :اسم دورة التخرج   ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٧٫٩٥٤ مان توفیقیالجین فاتح سلی .١
 االول ٨٥٫٢٣٠ مفید ذنون یونس مصطفى .٢
 االول ٨٠٫٥٧٥ احمد یوسف حمودي .٣
 االول ٨٠٫٣١٠ انمار امین حاجي .٤
 االول ٧٨٫٩٥٤ فریدة جمال احمد .٥
 االول ٧٧٫٦٤٤ ھاني طھ جاسم .٦
 االول ٧٦٫٣١٠ رائد یونس عبد اهللا .٧
 االول ٧٥٫٨٩٧ ایلیا یوسف انویا .٨
 االول ٧٥٫٣١٠  مجیدغادة حقي .٩

 االول ٧٤٫٧٩٣ فاتن سالم ابلحد .١٠
 االول ٧٤٫٥٨٦ جمال محمد نجیب احمد .١١
 االول ٧٣٫٣٢١ سنوسي عبد الرحیم ابراھیم .١٢
 االول ٧٣٫٢٠٦ عبد الكریم اسعد كریم .١٣
 االول ٧٢٫٩٨٩ محمد حاتم عبد اهللا .١٤
 االول ٧٢٫٤٤٩ وفاء سلیم عزیز .١٥
 االول ٧٢٫٠٦٩ عدنان شاكر ذنون .١٦
 االول ٧١٫١٤٩ عبد السالم اوراھا حنا .١٧
 االول ٧٠٫٩٦٦ بنیامین یوخنا دانیال .١٨
 االول ٦٩٫٣٧٩ سھ رتیب ناظم یونس .١٩
 االول ٦٨٫٥٤١ منذر ضرار محمود .٢٠
 االول ٦٨٫٢١٩ مجید حمید شبیب .٢١
 االول ٦٧٫٧٤٧ عبد المحسن یحیى احمد .٢٢
 االول ٦٧٫٥٠٦ یحیىایمان سعید حمید  .٢٣
 االول ٦٧٫٤٤٨ ادرعبد اهللا محمد ق .٢٤
 االول ٦٧٫٢٤١ ایمان محمد حمید .٢٥
 االول ٦٦٫٩٢٠ نادر علي محمد .٢٦
 االول ٦٥٫٥٤٠ مجید حامد محمود .٢٧
 االول ٦٥٫٤٢٥ عبد الستار عمار الشعالني .٢٨
 االول ٦٥٫٠٦٩ یحیى عبد العزیز عباس .٢٩
 االول ٦٤٫٧٩٤ یاسین عبد صالح یاسین .٣٠
 االول ٦٤٫٦٤٤ فرحان خضیر عباس .٣١
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  االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : دراسة لا

  
        :اسم دورة التخرج   ٢١/٦/١٩٨٣في٣/١١/٣٣٠٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٤٫٤١٤  عبد الرزاق عبد اللطیفھدف .٣٢
 االول ٦٣٫٩٤٢ عبد الوھاب خلیل ابراھیم .٣٣
  االول ٦٣٫٧٠٢ نعیم متي داؤد .٣٤
 االول ٦٣٫٦٣٢ مالك محمد صوین .٣٥
 االول ٦٣٫١٦١ كرومي ایشوع كرومي .٣٦
 االول ٦٣٫٠٥٧ غسان سالم الصالح .٣٧
 االول ٦٣٫٠٣٤ احمد العبیدي الجالحي .٣٨
 االول ٦٢٫٨٨٥ طانعبد الكریم محمود سل .٣٩
 االول ٦٢٫٧٨٢ عدنان نجم عبد اهللا .٤٠
 االول ٦٢٫١١٥ نزار قاسم احمد حامد .٤١
 االول ٦١٫٤٤٨ عبد الوھاب عبد اهللا قادر سلیمان .٤٢
 االول ٦٠٫٩٥٤ ابراھیم محمد خلو .٤٣
 االول ٦٠٫٨٧٤ حمد علي رمضان .٤٤
 االول ٥٩٫٩٤٣ جمال فیاض احمد علي .٤٥
 لاالو ٥٩٫٣٥٧ محمد عباس شرجي .٤٦
 االول ٥٨٫٩٨٩ نبیل جواد حسین .٤٧
 االول ٥٨٫٧٠١ ریاض رحیم مخیف .٤٨
 االول ٥٨٫٥٨٦ صبري حنا دانیل .٤٩
 االول ٥٧٫٩٢٠ محمد عبد المحسن فیصل .٥٠
 االول ٥٥٫٠١١ علي مطر سلیمان .٥١
  ١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥٦٫٥٢٣  ھاشم عبد اللطیف محمد  .١
  ١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥٦٫٢٨٧  عدنان علي محمد امین .٢
  ١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥٤٫٢٤٤  مؤید عطا اهللا حردان .٣
  ١٢/٣/١٩٨٣ في ٣/١١/٨٥٣ –االول  ٥١٫٦٤٠  ارشد مجید كوركیس .٤
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            دارةالا/االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :اسم دورة التخرج   ١٢/١٠/١٩٨٣في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

                             
  ور الذي تخرج منهالد  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٩٫٣٦٦ احمد حمدون احمد .١
 الثاني  ٦٦٫٨٦٦ ناظم یونس صالح .٢
 الثاني  ٦٤٫٦٣٤ نضال عبد الرزاق داؤد .٣
 الثاني  ٦٤٫٣٩٠ جرجیس علي احمد .٤
 الثاني  ٦٣٫١٩٥ عبد القادر ابراھیم حسن .٥
 الثاني  ٦١٫٩٣٩ جمال كامل اسماعیل .٦
 الثاني  ٦١٫٦٩٥ كریم حسین ابراھیم .٧
 الثاني  ٦١٫٥١٢ ندوة رفعت فتح اهللا .٨
 الثاني  ٦٠٫٥٦١ سوزان شاكر محمد رسمي .٩

 الثاني  ٦٠٫١١٠ لقاء عبد الرحیم عبد العزیز .١٠
 الثاني  ٥٩٫٣٢٩ فراس رشید خورشید .١١
 الثاني  ٥٨٫٩٥١ خولة شمس الدین شیت .١٢
 الثاني  ٥٨٫٨١٧ آشتي حسین رشید .١٣
 الثاني  ٥٨٫٨١٢ ایفلین الیاس اسطیفان .١٤
 الثاني  ٥٨٫٦٨٣  عبد اهللا حسنجمال .١٥
 الثاني  ٥٨٫٦٧١ فاھم محمود عزیز .١٦
 الثاني  ٥٧٫٨١٧ وعد اهللا محمد قاسم محمد .١٧
 الثاني  ٥٧٫٢٠٧ موسى كیورك موسى بوغوس .١٨
 الثاني  ٥٧٫٠٧٣ لقاء حمدي فتحي .١٩
 الثاني  ٥٧٫٠١٢ ایمان عبد الحمید محمد .٢٠
 الثاني  ٥٦٫٤٣٩ لمیعة قاسم حسن .٢١
 الثاني  ٥٦٫١٥٩ صطفىمحي الدین مجید م .٢٢
 الثاني  ٥٦٫٠١٢ عفاف حسن حبیب .٢٣
 الثاني  ٥٥٫٩٢٧ ذكرى صالح نجیب .٢٤
 الثاني  ٥٥٫٤٠٢ نعیمة محمد سلیم .٢٥
 الثاني  ٥٥٫٢٦٨ جعفر محمود عابد  .٢٦
 الثاني  ٥٥٫١٢٢ سالم عبود یوسف .٢٧
 الثاني  ٥٤٫٦٢٢ عبد المنعم زایر عبد .٢٨
 الثاني  ٥٢٫٨٦٦ فوزي محمد صالح .٢٩
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   المدرسين التجاريينإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/١٠/١٩٨٣في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧١٫٤٩٤  كاظمصباح ساھي خادم   .١
 الثاني ٦٩٫٨٠٠ سمیة خزعل محمد   .٢
 الثاني ٦٦٫٧٢٩ سلمان راشد ناصر   .٣
 الثاني ٦٦٫٠١٢ شمخي ناصر كاظم   .٤
 الثاني ٦٥٫٥٨٨ ة افرام یوسففائز   .٥
 الثاني ٦٥٫٠٥٩ ایاد فؤاد عبد الوھاب   .٦
 الثاني ٦٥٫٠٣٥ محمد جبار ابراھیم   .٧
 الثاني ٦٤٫٦٣٥ محمود رشید عزیز   .٨
 الثاني ٦٤٫٤٤٧ خیري خضر عباس   .٩

 الثاني ٦٣٫٩٢٩ جعفر عبد الكریم حسین   .١٠
 الثاني ٦٣٫٧٧٦ فوزي محمد ماھود   .١١
 انيالث ٦٣٫٦٠٠ كالویز بكر رضا   .١٢
 الثاني ٦٢٫٦٨٢ احمد كریم طارش   .١٣
 الثاني ٦٠٫٨٣٥ حیدر علي رمضان   .١٤
 الثاني ٦٠٫٦٩٤ ایاد جاسم محمد   .١٥
 الثاني ٦٠٫٣٨٨ بسام طاھر سمین   .١٦
 الثاني ٦٠٫٣٢٩ یونس ابراھیم عزیز   .١٧
 الثاني ٥٩٫٩٧٦ سھ ردار عبد اهللا مصطفى   .١٨
 الثاني ٥٩٫٨٢٤ عبد القادر حمد عبید   .١٩
 الثاني ٥٩٫٠٥٩ جیلعبد الكریم كاظم ع   .٢٠
 الثاني ٥٨٫٧١٨ لمیعة ابو بكر محمد علي   .٢١
 الثاني ٥٨٫٦٩٤ كریم مظھر مشھد   .٢٢
 الثاني ٥٥٫٧٦٥ انور عمر عارف   .٢٣
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         المحاسبة/االدارة:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  حي                                                            صبا: لدراسة ا

  
                             :  اسم دورة التخرج ١٢/١٠/١٩٨٣ في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٩,٧٩٣ بیل مصطفى عمرن .١
 الثاني  ٦٩,٧٢٠ زھور توفیق غزال .٢
 الثاني  ٦٥,٢٥٦ انعام فؤاد عزیز جرجیس .٣
 الثاني  ٦٥,٢٢٠ ربیع فیصل بشیر .٤
 الثاني  ٦٣,٣٣٠ عمار یونس شھاب .٥
 الثاني  ٦٢,٦٣٥ علي عبد اهللا عبد .٦
 الثاني  ٦٢,٠٤٩ سعاد كاظم محمد .٧
 ثانيال  ٦١,٧٣٢ نمیر احمد عبد الرحمن .٨
 الثاني  ٦١,٦٨٣ نداء محمد جواد راضي .٩

 الثاني  ٦١,٥٤٩ خلیل اسماعیل ماما خضر .١٠
 الثاني  ٦١,١٠٧ ندى عبد اهللا داؤد .١١
 الثاني  ٦٠,٧٨١ محفوظ محمد موسى .١٢
 الثاني  ٦٠,٣٣٠ رافعة محمد سفر جمیل .١٣
 الثاني  ٦٠,٢٢٠ رائد سالم ابراھیم .١٤
 الثاني  ٦٠,٠٤٩ عبد الرحیم خفیف خورشید .١٥
 الثاني  ٦٠,٠٠٠ ابراھیم فرید عبد اهللا .١٦
 الثاني  ٥٩,٥١٣ ھدیل صالح حمید .١٧
 الثاني  ٥٩,٤٧٦ سمیر زاید رضوان .١٨
 الثاني  ٥٩,٣٧٨ نشوان جمیل یحیى ابلیش .١٩
 الثاني  ٥٩,١٥٩ سحر محمد عبد الباقي .٢٠
 الثاني  ٥٨,٩٥٢  فتحي خالد حجاوي .٢١
 الثاني  ٥٨,٨٦٦ خلود محمد عبد علي .٢٢
 الثاني  ٥٨,٧٢٠ یمخولة احمد ابراھ .٢٣
 الثاني  ٥٨,١١٠ تاج السر محمد احمد .٢٤
 الثاني  ٥٨,٠٦١ منیر فرحان جرجیس  .٢٥
 الثاني  ٥٧,٦٩٦ ایمان عبد الرزاق یحیى .٢٦
 الثاني  ٥٧,٣٠٥ اثیرة عبد القادر علي .٢٧
 الثاني  ٥٧,٢٥٦ یسرى سعید موسى .٢٨
 الثاني  ٥٧,٢٢٠ ذكرى محمد صبحي احمد .٢٩
 نيالثا  ٥٧,١٣٥ جمال رشید محمد .٣٠
 الثاني  ٥٦,٩٦٤ لؤي جودت حسن .٣١
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         المحاسبة/االدارة:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ١٢/١٠/١٩٨٣ في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:ج سنة التخر

                               
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٦,٨٧٨ لمیاء محسن خساف .٣٢
 الثاني  ٥٦,٧٩٣ كریم محمد حساوي .٣٣
 الثاني  ٥٦,٥٢٥ محمود جاسم محمد .٣٤
 الثاني  ٥٦,٣٧٨ احمد عباس عبد .٣٥
 الثاني  ٥٥,٨٤٢ تغرید شیخ موسى .٣٦
 الثاني  ٥٥,٦٢٢ محاسن نوري سلیم حداد .٣٧
 الثاني  ٥٥,٢٨١ نجاح زبالة عباس .٣٨
 الثاني  ٥٤,٣١٧ الھام خلیل ججو .٣٩
 الثاني  ٥٣,٩٣٩ سناء محمود یونس محمود .٤٠
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           االحصاء:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :       الكلية جامعة الموصل          :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
                              :اسم دورة التخرج  ١٢/١٠/١٩٨٣في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٤,١٧١ عدنان دكسن رسن .١

 الثاني  ٦١,٤١٤ اسامة یوسف ذنون  .٢
 الثاني  ٥٩,٢٢٩ عالء كمر كاظم .٣
 الثاني  ٥٨,٥٢٩ منھل جمال یعقوب .٤
 الثاني  ٥٨,٠٨٦ احمد عباس شرجي .٥
 الثاني  ٥٧,٧٧١ محمدصالح عبد االمیر  .٦
 الثاني  ٥٧,٥١٤ سمیر ستار جاسم .٧
 الثاني  ٥٧,٠٠٠ احمد الیاس امین حسین .٨
 الثاني  ٥٦,٤٤٣ الوین نوري یونس .٩

 الثاني  ٥٥,٧١٤ جیمن جالل احمد .١٠
 الثاني  ٥٣,٧٤٣ شوان محمد طاھر زینل .١١
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   االقتصاد:     القسم قتصاد     كلية االدارة واال:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
                             :اسم دورة التخرج   ١٢/١٠/١٩٨٣في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الطالب الثالثياسم  ت
  الثاني  ٧٠,٣٤٥ ھناء یونس ذنون .١
 الثاني  ٦٦,٣٥٦ عباس موسى علي  حسین .٢
 الثاني  ٦٦,٢٦٤ طراد كاظم ولي  شبیب .٣
 الثاني  ٦٥,٥٨٦ عادل مروان غریب .٤
 الثاني  ٦٥,١٢٦ حلیم خلیل كریم .٥
 الثاني  ٦٣,٧٠١ عبدهللا خلف عبید محمد .٦
 الثاني  ٦٣,٥٩٨ ح محمدوریا صال .٧
 الثاني  ٦٢,٧٠١ رشاد مجید احمد .٨
 الثاني  ٦٢,٦٦٧ عامر شاكر حسن صالح .٩

 الثاني  ٦٢,٠٨٠ طارق محمد علي .١٠
 الثاني  ٦١,٦٩٠ محمد محمود مصطفى .١١
 الثاني  ٦١,٠٩٢ شامل كبسون حمید .١٢
 الثاني  ٦٠,٩٠٨ نمیر یلدا الیاس .١٣
 الثاني  ٦٠,٦٣٢ محسن علوان عبد اهللا .١٤
 الثاني  ٦٠,٤١٤ ن نجم عبد اهللافرحا .١٥
 الثاني  ٦٠,١٦١ شھاب احمد علو .١٦
 الثاني  ٦٠,٠٦٩ فائز محمد ریاض حسین .١٧
 الثاني  ٥٩,٩٨٩ عبد اهللا خلف محیمید .١٨
 الثاني  ٥٩,٨٩٧ باسل عبد الموجود علي .١٩
 الثاني  ٥٩,٧٥٩ صبحي جبار جالل .٢٠
 الثاني  ٥٩,٤٦٠ طھ كاظم بدیوي .٢١
 نيالثا  ٥٨,٩٧٧ الھام حسن علي .٢٢
 الثاني  ٥٨,٥٧٥ نائل یوسف حنا .٢٣
 الثاني  ٥٧,٧٤٧ ابراھیم خلیل اسماعیل محمد .٢٤
 الثاني  ٥٧,٦٢١ محمد سعید علي محمود .٢٥
 الثاني  ٥٧,٥٠٦ بھاء الدین حسین محي الدین .٢٦
 الثاني  ٥٧,٤٤٨ مصطفى محمد صالح .٢٧
 الثاني  ٥٧,٣٤٥ فریدون مصطفى مولود .٢٨
 الثاني  ٥٦,٨١٦ حازم حمود عیسى .٢٩
 الثاني  ٥٦,٧٤٧ ى مخلف ادریس احمدمثن .٣٠
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   االقتصاد:     القسم قتصاد     كلية االدارة واال:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
                             :اسم دورة التخرج   ١٢/١٠/١٩٨٣في٣/١١/٨٣٢٧:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٢/١٩٨٣:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الطالب الثالثياسم  ت
 الثاني  ٥٦,٦٤٤ یعرب ناجي كریم .٣١
 الثاني  ٥٦,٤٣٧ بدر شاكر جبار .٣٢
 الثاني  ٥٦,٢١٨ سمیر محمد ابراھیم .٣٣
 الثاني  ٥٦,٠٢٣ شاكر بدر عبید .٣٤
 الثاني  ٥٥,٧٨٢ نیازي حمید عبد اهللا .٣٥
 الثاني  ٥٥,٦٢١ اسماعیل حسن خال احمد .٣٦
 لثانيا  ٥٥,١١٥ قاسم محمود جاسم .٣٧
 الثاني  ٥٤,٩٤٣ توفیق غني حساني .٣٨
 الثاني  ٥٤,٤٣٧ ھمام محمود عبد الرحمن .٣٩
 الثاني  ٥٣,٧٣٣ مؤید ابراھیم ناجي .٤٠
 الثاني  ٥٣,٦٣٣ فاضل عباس بھنام .٤١
 الثاني  ٥٣,٥٩٨ نصار فاضل عباس .٤٢
 الثاني  ٥٢,٨٣٩ جاسم احمد ثالج .٤٣
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