
  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٣٫٤٤٤ االء حسیب عبد الھادي   .١
 االول ٧٩٫٠٢٨ ماجد محمد صالح   .٢
 االول ٧٨٫٨٦١ ھادي خلیل اسماعیل   .٣
 االول ٧٨٫٠٨٣ بثینة لقمان احمد   .٤
 االول ٧١٫٤٤٤ یسرى احمد جرجیس   .٥
 االول ٧١٫٠٢٨ صباح انور یعقوب   .٦
 االول ٧٠٫٣٨٩ یسرى ادریس جاسم   .٧
 االول ٦٩٫٢٧٨ تغرید سامي داؤد   .٨
 االول ٦٨٫٧٢٢ خالد محمد محمود    .٩

 االول ٦٧٫٩٤٤ ناھدة احمد حسین .١٠
 االول ٦٧٫٨٨٩ مھا احسان علي .١١
 االول ٦٦٫٣٦١ رند شھاب احمد .١٢
 االول ٦٦٫٣٣٣ عليیوسف یحیى  .١٣
 االول ٦٦٫٣٠٦ انتصار خیري احمد .١٤
 االول ٦٦٫٢٢٢ یحیى قاسم حسن .١٥
 االول ٦٥٫٧٥٠ نادیة اسعد عبدالقادر .١٦
 االول ٦٥٫٠٢٨ جمیلة یوسف حمید .١٧
 االول ٦٤٫٩٧٢ سامي محمود محمود سالمة .١٨
 االول ٦٤٫٠٥٦ اسماء ابراھیم خلیل .١٩
 االول ٦٤٫٠٠٠ كزیدة ابو بكر مجید .٢٠
 االول ٦٣٫٧٧٨ اد محمد نورينوز .٢١
 االول ٦٣٫٠٥٦ مھا  نزار احمد .٢٢
 االول ٦٢٫٢٥٠ ایمان جمیل مھدي .٢٣
 االول ٦١٫٧٢٢ ھناء فرحان یحیى .٢٤
 االول ٦١٫١٦٧ نشأت نافع الیاس .٢٥
 االول ٦٠٫٣٨٩ امل محمد عبد الرحمن .٢٦
 االول ٦٠٫٠٥٦ كریمة فلیح حسن .٢٧
 االول ٥٨٫٣٨٩ رمضان سعید اسماعیل .٢٨
 االول ٥٧٫٨٦١ بد االحد ایوب عبداهللاضیاء ع .٢٩
 االول ٥٦٫٠٨٣ ھدى سعید محمد سلیم .٣٠
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  اعداد المدرسين التجاريين/االدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة        صباحي                                                   : لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٦٠٫٢٠٠ بروین عبدالحكیم حسین   .١
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              المحاسبة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  عة الموصل               الكلية جام:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٣٫٩١٩ سفیان سھام محمد حامد   .١
 االول ٧٩٫٧٣٠ فاتن حكمت سعید   .٢
 االول ٧٨٫٨٦٥ امین محمد خلیل    .٣
 االول ٧٥٫٧٥٧ سھراب ركاد ناجي عویس   .٤
 االول ٧٥٫٧٣٠ داؤد احمد عبدالرزاق   .٥
 االول ٧٢٫٩١٩ جبر ابراھیم حسین   .٦
 االول ٧٢٫٢٩٧ فیصل جمیل عبدالرحمن    .٧
 االول ٧١٫٢٩٧ االء شمس اهللا نوراهللا عبدالمنعم   .٨
 االول ٧١٫٠٨١ مھا عبدالسالم صالح   .٩

 االول ٧٠٫١٠٨ خالدة رمو سمو .١٠
 االول ٧٠٫٠٠٠ قصي عبدالوھاب سعید .١١
 االول ٧٠٫٠٠٠ ر عاديحسن عم .١٢
 االول ٦٩٫٩٤٦ سلمى متي توما .١٣
 االول ٦٩٫٨٣٨ سالم یونس جاسم محمد .١٤
 االول ٦٩٫٧٥٧ ذكرى محمود احمد .١٥
 االول ٦٩٫٢٧٠ كھ زال سعدي رضا .١٦
 االول ٦٩٫١٦٢ نجوى عبدالقادر رفیق .١٧
 االول ٦٨٫٠٢٧ فارس محسن كتاب .١٨
 االول ٦٧٫٢٩٧ محمد فتحي محمد علي  .١٩
 االول ٦٦٫٩١٩ مد یونس عبداهللاحكیمة مح .٢٠
 االول ٦٦٫٨٣٨ صونكول محمد علي خلیل .٢١
 االول ٦٦٫٧٠٢ فیصل قاسم احمد قاسم .٢٢
 االول ٦٦٫٤٠٥ منال یونس صدیق .٢٣
 االول ٦٦٫٢٤٣ قمري حمھ صالح عبداهللا .٢٤
 االول ٦٥٫٦٤٩   احمدخالد سالم محمد .٢٥
 االول ٦٥٫١٧٨ وحدة عبدالسالم عبداهللا .٢٦
 االول ٦٥٫١٦٢ ایمان غانم طھ .٢٧
 االول ٦٤٫٨٣٨ رائد عبدالحسن الحیاري .٢٨
 االول ٦٤٫٦٧٦ سلمى عبدالقادر حامد .٢٩
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              المحاسبة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  عة الموصل               الكلية جام:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٤٫٦٢٢ نعیمة حمھ صالح الوه .٣٠
 االول ٦٤٫٥٤١ ایمان حمدون قاسم .٣١
 االول ٦٤٫٠٨١ نوال حسین علي .٣٢
 االول ٦٣٫٥٤١ بشار حسن مصطفى ابراھیم .٣٣
 االول ٦٢٫٦٤٩ عادل كامل موسى عبدربھ .٣٤
  االول ٦٢٫٦٤٩ مروان عبدالفتاح علي .٣٥
٣٦.     
 االول ٦٢٫٤٣٢ فاتن منصور اسطیفان  .٣٧
 االول ٦١٫٠٨١ كریمة محمود رمو .٣٨
 االول ٦٠٫٩٤٦ عبدالخالق خضر محمد .٣٩
 االول ٦٠٫٢٩٧ سلیمان یونس سلیم  .٤٠
 االول ٦٠٫٢١٦ فائز سعید یونس .٤١
 االول ٦٠٫١٦٢ بھاء الدین یاقین عبد النبي .٤٢
 االول ٥٨٫١٠٨ ش آكوب موسىفارتانو .٤٣
 االول ٥٧٫٤٠٥ ابراھیم عبد الحمید ابو غنمي .٤٤
 االول ٥٦٫٦٤٩ جیمن مصطفى عبداهللا .٤٥
 االول ٥٦٫٤٣٢ عارف محمد سالم حسن .٤٦
 االول ٥٦٫٠٥٤ نسرین حسن محمد  .٤٧
 االول ٥٥٫٥٦٨ شاكر عارف ھزاع  .٤٨
 االول ٥٤٫٨٦٥ احالم ابراھیم بشیر .٤٩
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  لموصل               الكلية جامعة ا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٧٫١٢٥ عبد علي حمد    .١
 االول ٨٥٫٢٥٠ فاطمة جاسم محمد   .٢
 االول ٨٤٫٥٩٣ بشرى محمد صدیق امین   .٣
 االول ٨٤٫٤٣٧ سناء ابراھیم محمد علي   .٤
 االول ٨٤٫٠٩٤ بان نجیب ابلحد   .٥
 االول ٨٢٫٠٠٠ ایمان حكمت عبد    .٦
 االول ٨٠٫٥٦٢ امل محمد كاظم   .٧
 االول ٨٠٫١٨٨ اسماء غانم محمود   .٨
 االول ٧٨٫٣٧٥ فاطمة حسن صاحب   .٩

 االول ٧٨٫١٨٧ بسیم لویس ججو .١٠
 االول ٧٧٫٨٤٤ سحر عزیز محمود محمد .١١
 االول ٧٥٫٨١٣ اخالص حازم عزیز .١٢
 االول ٧٥٫٤٦٨ غسان عدنان طھ صالح .١٣
 االول ٧٥٫٤٦٨ یسرى عبدالقادر قاسم .١٤
 االول ٧٥٫٣٧٥ ھبة رشید مال اهللا محمود .١٥
 االول ٧٤٫٣١٣ ایمان سالم محمد علي .١٦
 االول ٧٤٫٠٦٢ سلفانا داؤد بطرس .١٧
 االول ٧٣٫٦٢٥ فیحاء علي حسین .١٨
 االول ٧٣٫٥٩٣ غیداء نجیب حسن .١٩
 االول ٧٣٫٤٦٨ سعد بھنام سلیم .٢٠
 االول ٧٣٫٠٠٠ باسمة لؤي حسون .٢١
 االول ٧٢٫٧٨١ ھناء حسن سیف الدین .٢٢
 االول ٧٢٫٤٠٦ عامر سالم عبو .٢٣
 االول ٧٢٫٠٦٢ میسون ھاشم خلیل .٢٤
 االول ٧٠٫٨٧٥ امل ججو توما قصاب .٢٥
 االول ٧٠٫٧٥٠ صباح منفي رضا .٢٦
 االول ٧٠٫١٥٦ عبد المنعم علي عبد العزیز .٢٧
 االول ٧٠٫٠٩٣  محمددلناس صالح الدین یونس .٢٨
 االول ٦٨٫٤٦٩ كول عزالدین محي الدینسر .٢٩
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  لموصل               الكلية جامعة ا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٨٫٢٨١ عدي عبد الحمید محمد شنشل .٣٠
 االول ٦٨٫٠٣١ سلیمة رسن كعود .٣١
 االول ٦٧٫٩٣٧ عیسى اسحق صومو .٣٢
 االول ٦٧٫٥٦٢ عادل علي سلطان .٣٣
 االول ٦٧٫٢٥٠ ھدى كاظم عبدالرسول .٣٤
 االول ٦٧٫٢٥٠ شمال كوركیس یوخنا .٣٥
 االول ٦٧٫٠٩٣ ابتسام ناظم غزال .٣٦
 االول ٦٦٫٩٠٦ حلیمة حسن حسین .٣٧
 االول ٦٦٫٦٢٥ فاطمة ابراھیم كیطان .٣٨
 االول ٦٥٫٩٠٦ صفیة احمد یوسف صادق .٣٩
 االول ٦٥٫٧٥٠ سالم جاسم محمد .٤٠
 االول ٦٥٫٦٥٦ ھیام عبدالھادي عبداهللا .٤١
 االول ٦٥٫٥٦٣ انعام یونان جرجیس .٤٢
 االول ٦٥٫١٥٦ یمنى فاضل علوان .٤٣
 االول ٦٥٫٠٠٠ مان صیامعاصم ابوبكر عث .٤٤
 االول ٦٥٫٠٠٠ نوري امین مام زوراب .٤٥
 االول ٦٤٫٩٠٦ ھناء سعد محمد شبیب .٤٦
 االول ٦٤٫٧٨١ درخشان توفیق فتح اهللا .٤٧
 االول ٦٤٫٢٥٠ سلیمان احمد حسین .٤٨
 االول ٦٤٫٢١٨ ھیفاء یونس ذنون .٤٩
 االول ٦٤٫١٥٦ منال عبد القادر محمد جمیل .٥٠
 االول ٦٣٫٩٣٧ زیرك یونس محي الدین .٥١
 االول ٦٣٫٤٦٨ فادیة شمعون حنا .٥٢
 االول ٦٣٫٢١٨ سھا فائق احمد .٥٣
 االول ٦٢٫٤٠٦ مھا باد جمال علي .٥٤
 االول ٦٢٫٢١٨ نوفل عبدالرحیم  یونس .٥٥
 االول ٦١٫٤٦٨ محمود محمد شكور محمود .٥٦
 االول ٦١٫٣٤٣ خالد عبید حمود .٥٧
 االول ٦٠٫٥٣١ بشرى محمد سامي حسن .٥٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

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

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٠٫٣٧٥ ىسعید محمد مصطف .٥٩
 االول ٥٩٫٥٩٣ عبد الجبار قاسم یاسین .٦٠
 االول ٥٩٫٥٠٠ فوزیة علي عیسى .٦١
 االول ٥٩٫٣١٢ روز محمد شكري ھبة اهللا .٦٢
 االول ٥٨٫٨١٢ زیان محمود عودة .٦٣
 االول ٥٨٫٧٥٠ محمد بن الساسي العبدالوي .٦٤
 االول ٥٨٫٧٨١ سیروان محمد نوري ابراھیم .٦٥
 االول ٥٨٫٦٥٦ ودشاه زادة عبد القادر محم .٦٦
 االول ٥٨٫٥٩٣ ھانا جمال فائق .٦٧
 االول ٥٨٫٠٠٠ نجیب احمد كمون .٦٨
 االول ٥٧٫٣٤٣ دنیا موسى جعفر .٦٩
 االول ٥٦٫١٨٧ بروین حمھ صالح سلیمان .٧٠
 االول ٥٥٫٧١٨ صالح الدین احمد شریف سلیمان .٧١
 االول ٥٤٫٣٧٥ ایاد عزیز عبد الواحد .٧٢

  
 

  

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

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٤٫٠٠٠ عامر محمد یونس .١
 االول ٨٠٫٨٢٣ خلیل غازي حسن .٢
 االول ٧٩٫٥٠٠ حازم حسین عوید .٣
 االول ٧٩٫٣٥٣ قیس ناظم غزال .٤
 االول ٧٧٫٥٠٠ عبداهللا نجم عبد .٥
 االول ٧٥٫٩٤١ ماھر غانم بطرس .٦
 االول ٧٤٫٨٥٣ خالد ابراھیم محیمید .٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

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

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٧٤٫٧٣٥ عارف نعوص زیدان .٨
 االول ٧٢٫٩٤١ مشتاق جلیل بھنام افریم .٩

 االول ٧١٫٤٤١ غازي غائب خلیل .١٠
 االول ٧٠٫٨٢٤ باسم عباس دھش .١١
 االول ٧٠٫٤٤١ صالح محمد حسن علي .١٢
 االول ٧٠٫٢٣٥ یاسین محمد جاسم محمد .١٣
 االول ٧٠٫٠٥٩ عبداهللا فرید حنا .١٤
 االول ٦٩٫٨٢٤ يفالح جاسم ناج .١٥
 االول ٦٩٫٧٩٤ حمید مجید علوان .١٦
 االول ٦٨٫٨٢٤ ھیثم متي شابا .١٧
 االول ٦٨٫٦١٨ عبداهللا محمود نجم .١٨
 االول ٦٨٫٤٤١ احمد شاكر محمود .١٩
 االول ٦٨٫١١٨ خلیل اسماعیل یاسین .٢٠
 االول ٦٧٫٧٦٤ سعید صلبي مصلح .٢١
 االول ٦٧٫٠٥٩ حیدر محسن عبود .٢٢
 االول ٦٦٫٨٢٣ صفاء احمد محمد نجیب .٢٣
 االول ٦٦٫٤١١ ریاض توفیق حسین .٢٤
 االول ٦٦٫٣٨٢ سعید خلف محمود خلف .٢٥
 االول ٦٥٫٥٥٩ احمد ابراھیم حسن .٢٦
 االول ٦٥٫٥٥٩ محمد عمر جاسم .٢٧
 االول ٦٥٫٢٦٥ محمد احمد علي .٢٨
 االول ٦٥٫٢٠٦ طاھر صالح قاسم .٢٩
 االول ٦٤٫٨٨٢ ناظم محمد صالح یوسف .٣٠
 االول ٦٤٫٨٥٣ حنان حسین محمد شامي .٣١
 االول ٦٤٫٦٤٧ حسین محمد مرھج .٣٢
 االول ٦٤٫١٤٧ عامر شاكر محسن محمد .٣٣
  االول ٦٤٫١٤٧   اسماعیلمھند قاسم محمد .٣٤
 ١٦/٨/١٩٨٧في ٣/١١/٣٩٦١-االول ٦٣٫٨٥٣ احمد حازم حمدون سلیم .٣٥
 االول ٦٣٫٢٣٥ قاسم محمد علي طاھر .٣٦
 االول ٦٢٫٢٠٦ الحسین سید احمد الحسن .٣٧
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  االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :           الكلية جامعة الموصل      :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ١٢/٧/١٩٨٧في٣/١١/٣٤٩٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٢٫٩١٢ محمودحربي یاسین  .٣٨
 االول ٦٢٫٨٢٣ رمضان علو محمد خالد .٣٩
 االول ٦٢٫٦١٨ عامر عبد العزیز زیدان .٤٠
 االول ٦٢٫٥٢٩ الزم زكر جرجیس .٤١
 االول ٦٢٫٤٧١ حیدر محمد فاضل .٤٢
 االول ٦٢٫١٧٦ خلیل احمد حسین .٤٣
 االول ٦٢٫١١٨ فاضل عباس لطیف جاسم .٤٤
 االول ٦١٫٨٢٤ ھادي علي حسین .٤٥
 االول ٦١٫٧٦٥ لزھرة عليمحمد عبدا .٤٦
 االول ٦١٫٢٩٤  حسینعلي محمد شاھین .٤٧
 االول ٦١٫١٧٦ باسم محمد حمادي .٤٨
 االول ٦١٫١٤٧ عباس عبد عباس .٤٩
 االول ٦٠٫٩٤١ ایاد فاضل عبداهللا صالح .٥٠
 االول ٦٠٫٧٦٤ زیدان خلف سعید .٥١
 االول ٦٠٫٦١٨ نزار رشید عبدالھادي .٥٢
 ٢٠/٨/١٩٨٧في ٣/١١/٣٩٧٧-االول ٦٠٫٣٢٤ حازم سعید معیوف محمد .٥٣
 االول ٦٠٫٢٩٤ عالء حازم عبداهللا .٥٤
 االول ٦٠٫٢٣٥ نامق نجیب مشھد .٥٥
 االول ٦٠٫٠٥٩ خالد خلف صلبي .٥٦
 االول ٦٠٫٠٢٩ اكرم حسین ابراھیم فتحي .٥٧
 االول ٥٩٫٥٠٠ خالد عبدالواحد فیصل .٥٨
 ٢٤/٨/١٩٨٧في ٣/١١/٣٩٨٩-االول ٥٩٫٢٩٤ فائق تركي علوان .٥٩
 ٢٤/٨/١٩٨٧في ٣/١١/٣٩٨٩-االول ٥٩٫١٧٦ ي احمدمحمد شاكر حاج .٦٠
 االول ٥٨٫٧٠٦ باسم عبدالمحسن كاظم .٦١
 االول ٥٨٫٥٥٩ ھاشم محمد علي عبدالرحمن .٦٢
 االول ٥٨٫٢٩٤ ھنكاو نصرالدین نوراهللا .٦٣
 االول ٥٦٫٣٢٤ عماد محسن شاكر محمود .٦٤
 االول ٥٥٫١٤٧ خالد عبود حسین .٦٥

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ١٦/٩/١٩٨٧في٣/١١/٤٠٢٠ :قم وتأريخ االمر الجامعي   ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧,٧٥٠ انعام ابراھیم كریم  .١
 الثاني  ٦٤,٩٧٢ خالد یوسف عبد المحسن .٢
 الثاني  ٦٤,٦١١ خلیل ابراھیم حسو .٣
 الثاني  ٦٤,١٦٧ نغم صالح الدین عبد القادر .٤
 الثاني  ٦٢,٢٧٧ رغد غانم كرومي .٥
 الثاني  ٦٢,٠٥٦ ھناء حاجي طھ رسول .٦
 الثاني  ٦١,٣٨٩ محمد ھویمل فرحان  .٧
 الثاني  ٥٩,٨٣٣ اعتماد مؤید داؤد .٨
 الثاني  ٥٩,٦٣٩ سمیر سعید مجید .٩

 الثاني  ٥٧,٨٠٥ انتصارحسن حمیدات  .١٠
 الثاني  ٥٧,٧٧٧ بتول سلطان زیدان .١١
 الثاني  ٥٦,٩١٧ قدونزار توفیق  .١٢
 الثاني  ٥٦,٧٧٨ اسن فؤاد بھجت .١٣
 الثاني  ٥٦,٧٢٢ حنان سالم احمد .١٤
 الثاني  ٥٦,٥٨٣ مناف ھاشم علي .١٥
 الثاني  ٥٦,٢٢٢ اصداح عبداالمیر حسین .١٦
 الثاني  ٥٥,٨٣٣ طھ عبداهللا محمد .١٧
 الثاني  ٥٥,٦٦٧ زیان احمد محمد امین .١٨
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 الثاني  ٥٥,٢٧٨ نوفل محمود مظھر .١٩
 الثاني  ٥٤,٧٢٢ م معیوفسلمى سال .٢٠
 الثاني  ٥٤,٦٩٤ والء ادم خوشابا .٢١
 الثاني  ٥٣,٩٤٤ بیداء حمزة سعید  .٢٢
 الثاني  ٥٢,١١١ صباح خضیر عبود .٢٣

  
  
  
  

  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ١٦/٩/١٩٨٧في٣/١١/٤٠٢٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦١,٣٢٤  بھنامازھار بشیر .١
 الثاني  ٥٨,٩٧٣ محمد محمود احمد سمور .٢
 الثاني  ٥٧,٨٩٢ ابراھیم علي فتحي حسین  .٣
 الثاني  ٥٧,٤٣٢ عبد العظیم محمد جمعة .٤
 الثاني  ٥٦,٨٩٢ مصطفى فداعلي شمس الدین .٥
 الثاني  ٥٦,٨٦٥ احسان جمال محمد  .٦
 الثاني  ٥٦,٠٠٠ عماد منصور كمورا .٧
 الثاني  ٥٥,٨٩٢  ادریسابراھیم عبداهللا .٨
 الثاني  ٥٥,٨٦٥ شذى عباس خضر .٩

 الثاني  ٥٥,٧٥٧ رمزي علوان احمد  .١٠
 الثاني  ٥٥,٠٢٧ غسان علي ذنون .١١
 الثاني  ٥٣,٩٤٦ انمار اسماعیل حسن .١٢
 الثاني  ٥٣,٨٣٨ عماد محمد محمود صالح .١٣
 الثاني  ٥٣,٧٠٣ عبد الستار احمد علي .١٤
 الثاني  ٥٣,٦٢٢ رفعت حسن محمد یعقوب .١٥
 الثاني  ٥٣,٥٦٨ جمال انور سلیمان .١٦
 الثاني  ٥٢,٨١١ ایار حمھ امین آخھ ویس .١٧
 الثاني  ٥١,٤٠٥ صدیق عباس اسماعیل .١٨
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           االحصاء:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                          صباحي                    : لدراسة ا

  
                             :  اسم دورة التخرج ١٦/٩/١٩٨٧في٣/١١/٤٠٢٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٨,٥٣٢ عباس امین عزت .١
 الثاني  ٦٥,١٥٧ وفاء عبدالرحیم حسین .٢
 الثاني  ٦٣,٦٢٥ سھاد عبد االمیر معتوق .٣
 الثاني  ٦١,٧١٨ ایاد زیتو قریاقوس .٤
 الثاني  ٦١,٠٠٠ ھناء وردة ایشو .٥
 الثاني  ٦٠,٧٨٢ نادیة كریم عزیز .٦
 الثاني  ٦٠,٦٨٨ سوسن مجید طعمة .٧
 الثاني  ٦٠,٥٣٢ محمد قاسم محمد .٨
 الثاني  ٦٠,٣١٣  غسان صالح محمد .٩

 الثاني  ٦٠,٣١٣ مازن محمد رامز رؤوف .١٠
 الثاني  ٥٩,٨٧٥ بلقیس سلیمان محمد .١١
 الثاني  ٥٩,٧١٩ فاروق غازي یونس .١٢
 الثاني  ٥٩,٣١٣ یونس نافع مال اهللا .١٣
 الثاني  ٥٩,٠٦٣ ھناء اسماعیل ابراھیم .١٤
 الثاني  ٥٨,٩٠٧ عبد المحسن طھ معیوف .١٥
 انيالث  ٥٧,٩٠٧ مھدي عبداهللا حاتم .١٦
 الثاني  ٥٧,٦٨٨ رفاه عبداللطیف توفیق .١٧
 الثاني  ٥٧,٦٢٥ قاسم بوري حمد .١٨
 الثاني  ٥٦,٩٦٩ محمود عبد القادر علي صالح .١٩
 الثاني  ٥٤,٢١٩ حیدر زایر عبد علو .٢٠
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   االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : سة لدراا

  
                             :  اسم دورة التخرج ١٦/٩/١٩٨٧في٣/١١/٤٠٢٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  رج منهالدور الذي تخ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٨,٤٧٠ احمد محمود محمد علي .١
 الثاني  ٦٧,٢٦٥ محمود علي محمود .٢
 الثاني  ٦٦,٨٨٢ عبد الخالق دبي عبد المھدي .٣
 الثاني  ٦٦,٧٩٤ جعفر یونس عبد الحسن .٤
 الثاني  ٦٦,٢٩٤ عبد الحسین عبد االمیر ابراھیم .٥
 الثاني  ٦٦,١٤٧ جھاد لطیف حمید .٦
 ثانيال  ٦٣,٨٢٤ ایاد قاسم محمد .٧
 الثاني  ٦٣,٦٤٧ حمید جمیل امین .٨
 الثاني  ٦٣,١١٨ لیث سالم متي .٩

 الثاني  ٦٢,٢٦٥ علي عواد علي سبتي .١٠
 الثاني  ٦٢,٢٠٦ صالح احمد عمر علي .١١
 الثاني  ٦١,٧٠٦ احمد بالل عرب محمد .١٢
 الثاني  ٦١,٢٩٤ دلف محمود نصیف .١٣
 الثاني  ٦٠,٩٤١ عاصي علي محمد .١٤
 الثاني  ٦٠,٧٩٤ ریاض غیاث الدین محمد علي .١٥
 الثاني  ٦٠,٢٩٤ فرحان مھدي خلف .١٦
 الثاني  ٦٠,١٧٧ مجید عباس عبد .١٧
 الثاني  ٥٩,٧٦٥ سمیر مسیح ایلیا .١٨
 الثاني  ٥٩,٧٣٥ ھاشم یوسف نوح .١٩
 الثاني  ٥٩,٦٤٧ بسام حنا یوسف .٢٠
 الثاني  ٥٩,٥٥٩ صالح محمد عیدان .٢١
 الثاني  ٥٩,٥٥٩ محمد حسین قاسم .٢٢
 نيالثا  ٥٨,٨٨٢ لیث حازم حسن .٢٣
 الثاني  ٥٨,٤١٢ حازم احمد مصطفى .٢٤
 الثاني  ٥٨,٤١٢ عابد محمد طاھر غني .٢٥
 الثاني  ٥٨,٢٦٥ رعد خمو شماس .٢٦
 الثاني  ٥٧,٧٩٤ حاتم حمود مرزا .٢٧
 الثاني  ٥٧,٢٩٤ تركي داؤد سلمان سمیط .٢٨
 الثاني  ٥٧,٢٠٦ سھ روره توفیق قادر .٢٩
 الثاني  ٥٦,٤١٢ مؤنس عز الدین یونس .٣٠
 الثاني  ٥٥,٩١٢ عماد بدر راغب .٣١
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   االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : سة لدراا

  
                             :  اسم دورة التخرج ١٦/٩/١٩٨٧في٣/١١/٤٠٢٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٦/١٩٨٧ :سنة التخرج 

  رج منهالدور الذي تخ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٥,٠٠٠ ھاشم محمد علي  .٣٢
 الثاني  ٥٣,٩٤١ یاسین یوسف محمد .٣٣
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