
   
  

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

  :  اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٨٤ في٣/١١/٥١٨٣:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر ١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٦٠٥ حمید محمود عابد  .١
 االول ٧٧٫٦٣٢ سلطان احمد خلیف .٢
 االول ٧٣٫٥٠٠ صالح حمزة فتاح .٣
 االول ٧٠٫٩٤٧ زغلول زكي أبلحد .٤
 االول ٧٠٫٨٤٢  حمدحواس حمید م .٥
 االول ٧٠٫٢٨٩ یوسف اسحق حنا .٦
 االول ٧٠٫٠٥٣  احكام حازم عبد الرزاق محمد .٧
 االول ٦٩٫٦٥٨ جمال محمد علي حسین .٨
 االول ٦٩٫٣٩٥ افراح شاكر طاھر سعید .٩

 االول ٦٧٫١٣٢ ذكاء ذنون یونس .١٠
 االول ٦٦٫٩٧٤ سحر نافع علي .١١
 االول ٦٥٫٦١٥ ونسھ رمو سمو .١٢
 االول ٦٥٫٣٤٢  قاسمطلیعة محمد .١٣
 االول ٦٥٫١٠٥ زھراء عبد الجبار عبداهللا .١٤
 االول ٦٣٫٣١٦ تاجدة محمد احمد .١٥
 االول ٦٣٫٢٨٩ اعتماد كاظم علي .١٦
 االول ٦٣٫٠٥٣ دالل محمود عبداهللا .١٧
 االول ٦٢٫٨٦٨ لیث عصام عبداهللا .١٨
 االول ٦٢٫٠٧٩ محمد فرقد علي .١٩
 االول ٦٢٫٠٢٦ عبد الھادي یوسف فیاض .٢٠
 االول ٦١٫٩٧٤ ھار سالم سلطاناز .٢١
 االول ٦١٫٢٦٣ عزیز دنخا حنا دنخا .٢٢
 االول ٦١٫١٧٧ خالدة عثمان محمود .٢٣
 االول ٦٠٫١٣٢ شذى علي عبد الرحمن .٢٤
 االول ٥٩٫٧١١ فتحي زیدان محمد .٢٥
 االول ٥٩٫٦٨٤ انعام محمود خضر .٢٦
 االول ٥٨٫٤٧٤ نشوان فخري علي  .٢٧
 االول ٥٨٫٣١٦ ختام احمد قاسم .٢٨
 االول ٥٨٫٠٢٤ فع عزالدین عبداهللا عمررا .٢٩
 االول ٥٨٫١٠٢ محمد طاھر حسن محمد .٣٠
 االول ٥٧٫٧٣٧ انوار محمود ایوب .٣١
 االول ٥٦٫٩٤٧ خالد احمد صفوك .٣٢
 االول ٥٦٫٨٠٤ لح نومي ظاھرم .٣٣
 االول ٥٦٫٣١٦ ابتسام جابر خلیل .٣٤
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            المحاسبة/االدارة:            القسم ة واالقتصاد     كلية االدار:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  لتخرج  اسم دورة ا٢٧/٦/١٩٨٤ في٣/١١/٥١٨٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٥٫٧٤٤ ناظم حسن رشید   .١
 االول ٧٤٫١٧٩ احمد ناصر فالح  عبدالرحمن   .٢
 االول ٧٣٫٤٦٢ عبداهللا فالح عبد الكریم   .٣
 االول ٧٢٫٤٦٢ كبرى محمد طاھر حمودي   .٤
 ولاال ٧٠٫١٢٨ لمى یونان ھنودي   .٥
 االول ٧٠٫٠٢٦ طراد برجس الزعبي   .٦
 االول ٦٩٫٠٢٦ محمود نعمة اهللا قاسم محمد   .٧
 االول ٦٨٫٩٧٤ ندى زیدان ناصر   .٨
 االول ٦٥٫٢٠٥ ابتسام فاضل عبد الواحد   .٩

 االول ٦٤٫٧١٨ وفاء الیاس اسطیفان .١٠
 االول ٦٤٫٢٥٦ شفیق ابراھیم فریح  .١١
 االول ٦٤٫٠٥١ سناء احمد حسن .١٢
 االول ٦٣٫٩٤٩ دمحمد حنش محمو .١٣
 االول ٦٢٫١٢٨ سحر بشیر عزیز .١٤
 االول ٦١٫٩٤٨ راھي مزھر جول .١٥
 االول ٦٠٫٣٨٥ زیاد مطلق ابو طالب .١٦
 االول ٦٠٫٣٣٣ ھدى جرجیس صالح .١٧
 االول ٥٩٫٤١٤ ولیم دنخا خوشابا .١٨
 االول ٥٨٫٦٩٦ فیروز نعمان محمود .١٩
 االول ٥٨٫٥١٣ رافعة محمود داؤد .٢٠
 االول ٥٧٫٦٥٨ تحسین حسن حمو .٢١
 االول ٥٧٫٤٦٣ زیا كوركیس صومو .٢٢
 االول ٥٧٫٤٢٦ بسام حازم حسین .٢٣
 االول ٥٧٫١٩٥ فالح عز الدین شكور .٢٤
 االول ٥٦٫٤٦٨ زید اكرم الحلبوني .٢٥
 االول ٥٥٫٩٣٩ باسل محمد یحیى .٢٦
  االول ٥٥٫٣٤١ علي عبد عاید .٢٧
  االول ٥٤٫٠٠٠  نھرو نظیف عثمان .٢٨
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         اعداد المدرسين التجاريين/االدارة:    القسم كلية االدارة واالقتصاد  :             الكلية جامعة الموصل    :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: صباحي                                                           الشهادة : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج   ٢٧/٦/١٩٨٤ي ف٣/١١/٥١٨٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٤٫٦٢٥ فخریة احمد سلیمان   .١
 االول ٨٤٫١٢٥ ایمان جمیل قاسم حمو   .٢
 االول ٨٢٫٠٧٥ زیان خضر قادر   .٣
 االول ٨٠٫٢٠٠ نوال حازم جاسم محمد   .٤
 االول ٧٩٫٥٠٠  ابراھیمجلیل رزق اهللا   .٥
 االول ٧٩٫٤٢٥ ابتھال یوسف ذنون   .٦
 االول ٧٩٫٠٢٥ نازه نین عثمان احمد   .٧
 االول ٧٦٫٠٦٥ منى یونس سعید   .٨
 االول ٧٥٫٠٢٥ عبد الزھرة جبار جودة   .٩

 االول ٧٣٫٢٧٥ سحریحیى یوسف .١٠
 االول ٧١٫٤٥٥ صباح عبد الھادي عبداهللا .١١
 االول ٧١٫١٧٥ احمد محمد امین مصطفى .١٢
 االول ٧١٫٠٥ میعاد عزت رشید .١٣
 االول ٧٠٫٤٠٠ ثائر سمیح عبد القادر .١٤
 االول ٦٨٫٩٧٥ خالد مظھر كاظم .١٥
 االول ٦٨٫٦٧٥ روناك عثمان احمد .١٦
 االول ٦٥٫٠٧٥ ماھرة ولي خورشید .١٧
 االول ٦٤٫٦٠٠ سعادة عبد الوھاب مصطفى .١٨
 االول ٦٤٫٥٠٦ احالم سالم اسماعیل .١٩
 االول ٦٤٫٢٠٠ یوسف خوشابھ شمعون .٢٠
 االول ٦٢٫٠٤٥ رویدة اسحق شمعون .٢١
 االول ٦٠٫٨٧٥ حسن ھادي جاسم حمادي .٢٢
 االول ٥٨٫٩٨٧ قاسم عبد الكریم نذیر .٢٣
 االول ٥٨٫١٠٠ كریم مطشر حسن .٢٤
 االول ٥٧٫١٠٨ سعد محمد جاسم .٢٥
 االول ٥٦٫٢٠٠ جوان رؤوف محمد .٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  

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

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


  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٨٤في ٣/١١/٥١٨٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٨٫٠٣٢ خنا سادة بولص   .١
 االول ٧٥٫٩٣٥ الھادى مصطفى طرابلسي   .٢
 االول ٧٣٫٨٠٦ كافي دنوبتي قس یونان   .٣
 االول ٧٣٫٥٨٠ ابتھاج عبد الحمید محمد علي   .٤
 االول ٧٢٫١٩٣ ایمان ذنون یونس   .٥
 االول ٧٢٫١٢٩ راح حسن عبد الرسولاف   .٦
 االول ٧١٫١٦١ ایمان عبد المجید خضر   .٧
 االول ٦٩٫٠٦٤ بشارة نور الدین عثمان   .٨
 االول ٦٨٫٥١٦ ایمان یحیى حسن   .٩

 االول ٦٨٫٣٥٤ كریمة مصطفى علي   .١٠
 االول ٦٨٫١٩٣ فائز محجوب طھ   .١١
 االول ٦٧٫٥١٦ نرمین عبد الحمید محمد   .١٢
 االول ٦٧٫٣٥٤ جمیلة حمودي محمود   .١٣
 االول ٦٦٫٨٧٠ نوران عبداهللا محمود   .١٤
 االول ٦٦٫٥٤٨ وكاع علي ھدیة   .١٥
 االول ٦٦٫٠٠٠ نھادة اسماعیل احمد   .١٦
 االول ٦٥٫٩٦٧ مھى علي جابر   .١٧
 االول ٦٥٫٠٠٠ جاسم محمد احمد   .١٨
 االول ٦٤٫٤٥١ مجید ھویدي لھواك   .١٩
 االول ٦٤٫٣٥٤ بروین محمد فاتح جلیل   .٢٠
 االول ٦٤٫٣٢٢ ستار شنیشل جدران   .٢١
 االول ٦٤٫١٦١ ازھار صدیق محمد علي   .٢٢
 االول ٦٤٫١٢٩ مھدي خلیل حاجي   .٢٣
 االول ٦٤٫١٢٩ میسون حیدر حاجي   .٢٤
 االول ٦٣٫٧٠٩ لیالي سالم نجم   .٢٥
 االول ٦٢٫٥١٦ الماس اسماعیل محمد   .٢٦
 االول ٦٢٫٠٦٤ عامرة علوان حسین   .٢٧
 االول ٦١٫١٩٣ نادیة احمد رجب   .٢٨
 االول ٦١٫٠٣٢ ھیفاء محمد سعدون   .٢٩
 االول ٥٩٫٨٠٦ ساجدة صالح حسن   .٣٠
 االول ٥٩٫٦١٢ سھاد كامل خطاب   .٣١
 االول ٥٥٫٦١٢ منى محمود عبداهللا   .٣٢
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   االقتصاد:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                          صباحي                                    : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٨٤في ٣/١١/٥١٨٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٣٫٤٢٤ یسرى حازم جاسم   .١
 االول ٨١٫١٢١  احمد محمودناھدة   .٢
 االول ٨٠٫٧٢٧ سندس بشیر توفیق   .٣
 االول ٨٠٫٤٨٥ محمد مطر عجاج   .٤
 االول ٧٩٫٤٥٥ امیرة جاسم قاسم   .٥
 االول ٧٨٫٦٠٦ حنان عبد الرزاق داؤد خلیل   .٦
 االول ٧٨٫٤٥٥ جمال یونس ابراھیم   .٧
 االول ٧٧٫٧٥٨ مارب محمود شاكر   .٨
 االول ٧٥٫٩٣٩ عامرة عباس حسن   .٩

 االول ٧٥٫٥٧٥ ى عبد الرزاق حسنمثن   .١٠
 االول ٧٤٫٩٠٩ وفاء فتحي حمید   .١١
 االول ٧٣٫٢٤٢ سراب غانم داؤد   .١٢
 االول ٧٢٫٩٠٩ ملكیة شاكر ذنون   .١٣
 االول ٧٢٫٦٠٦ ماھدة فؤاد جمعة   .١٤
 االول ٧٢٫٢٧٣ یسرى صدیق شیت   .١٥
 االول ٧٢٫١٨٢ شذى محمد حسین   .١٦
 االول ٧١٫٦٣٦ باسل عناد مجید   .١٧
 االول ٦٩٫٠٦١ مؤید علي جاسم   .١٨
 االول ٦٧٫٧٥٨ امیرة سردار خان جمعة   .١٩
 االول ٦٧٫٣٣٣ وفاء سعید محمد سلیم   .٢٠
 االول ٦٦٫٢٧٣ فائزة یونس اسماعیل   .٢١
 االول ٦٦٫٢١٢ شھ وبو بابكر مصطفى   .٢٢
 االول ٦٦٫٠٩١ فاضل عباس معمي   .٢٣
 االول ٦٥٫٥٤٥ انوش ستراك بغدسار   .٢٤
 االول ٦٥٫٥٤٥ سلوى ھادي شكور   .٢٥
 االول ٦٥٫٣٦٤ الرحمن عمر محمدجنان عبد    .٢٦
 االول ٦٥٫٠٣٠ محمد حماد سمعوط   .٢٧
 االول ٦٤٫٨٤٨ جاسم محمد فتحي   .٢٨
 االول ٦٤٫٥١٥ نصر شیخان كاظم   .٢٩
 االول ٦٤٫٣٦٤ جوان جبارعبدوك   .٣٠
 االول ٦٣٫٥٤٥ عبد الحكیم محمد سالم   .٣١
 االول ٦٣٫١٥٢ كوكجن نعمت عزت   .٣٢
 االول ٦٣٫١٥٢ نادیة بھنان جرجیس   .٣٣

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

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


  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٨٤في ٣/١١/٥١٨٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٣٫٠٠٠ بریفان خورشید محمد   .٣٤
 االول ٦٢٫٦٠٦ شامھ سالم یوسف   .٣٥
 االول ٦٢٫٥١٥ انتصار جعفر حسن   .٣٦
 االول ٦١٫٧٢٧ وصال عبد خلیل   .٣٧
 االول ٦١٫٠٠٠ سحر عبد النافع محمود   .٣٨
 االول ٦٠٫٦٦٧ خالدة عبداهللا سلیمان   .٣٩
 االول ٦٠٫٤٢٤ افتخار جواد میرزه   .٤٠
 لاالو ٦٠٫٠٠٠ مصطفى جاسم محمد   .٤١
 االول ٥٧٫٨٨٥ فكرت جمال صدیق   .٤٢
 االول ٥٤٫٩٣١ نایف سلطان خلف   .٤٣
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            دارةاال/االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                         صباحي                           : لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ١٥/١٠/١٩٨٤ في ٣/١١/٨١٩٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٤٫٨٩٥ محمد حسين حسن   .١
 الثاني ٦٤٫٣١٦ ظهر تقي الدينفرامرز م   .٢
 الثاني ٦٣٫٠٧٩ اكرم خلف ابراهيم   .٣
 الثاني ٦١٫٧١١ رجاء عبد الرحيم خضر   .٤
 الثاني ٦١٫٠٢٦ محمد سليمان عثمان   .٥
 الثاني ٦٠٫٥٢٦ كمال سليم عبد الحليم   .٦
 الثاني ٥٩٫٤٢١ ايوب خلف حسن يوسف   .٧
 الثاني ٥٨٫٦٥٨ اياد احمد عبداهللا    .٨
 الثاني ٥٨٫٦٠٥ سنبسمان محمد شريف ح   .٩

 الثاني ٥٨٫٤٧٤ ارجوان فرج نعيم   .١٠
 الثاني ٥٧٫٥٩٥ نادية يونان رزق اهللا   .١١
 الثاني ٥٧٫٥٧٩ فيان تحسين احمد   .١٢
 الثاني ٥٦٫٩٢٧ كاظم فرج حنف   .١٣
 الثاني ٥٦٫٣٩٥ انمار محمد بشير عبداهللا   .١٤
 الثاني ٥٥٫٢١١ ندى سعداهللا قاسم    .١٥
 انيالث ٥٤٫٨٤٢ حنان عبد القادر الصالح   .١٦
 الثاني ٥٤٫٧١١ بريهان حسين احمد    .١٧
 الثاني ٥٣٫٧٣٧ شهزونة ابراهيم سمين   .١٨
 الثاني ٥٣٫٣٩٥ عالية تركي مبارك     .١٩
 الثاني ٥٣٫٢٨٩ وداد غريب محمد امين   .٢٠
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            سبةالمحا/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج١٥/١٠/١٩٨٤ في٣/١١/٨١٩٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 

  تخرج منهالدور الذي   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٣٩٢ غيداء مجيد حميد    .١
 الثاني ٦٢٫٠٤٨ مروان سعيد حسن    .٢
 الثاني ٦١٫٥٣٨ سامي انيس نجم   .٣
 الثاني ٦١٫٣٠٧ عمار عبد الرزاق سعيد    .٤
 الثاني ٦١٫١٧٩ انعام توفيق يعقوب   .٥
 الثاني ٦٠٫٤٦١ حنان مارزينا خضر   .٦
 الثاني ٥٩٫٨٤٦ ثائرة جميل يوسف    .٧
 الثاني ٥٩٫٥١٢ د حسين عمار علي احم   .٨
 الثاني ٥٩٫٢٨٢ مي امجد محمد   .٩

 الثاني ٥٨٫٩٧٤ طه عدنان اسماعيل    .١٠
 الثاني ٥٨٫٥٧٣ ناهر حميد احمد   .١١
 الثاني ٥٨٫٣٨٤ عبد الحكيم عبداهللا درويش   .١٢
 الثاني ٥٧٫٤١٠ سعيد عبد عيسى    .١٣
 الثاني ٥٧٫٣٠٧ خليل محمد شريف خضر   .١٤
 الثاني ٥٧٫١٢٨ ندى انيس يوسف   .١٥
 الثاني ٥٧٫١٠٢ هاء متي سليم ز   .١٦
 الثاني ٥٧٫١٠٢ يسرى احمد علي    .١٧
 الثاني ٥٦٫٧٩٤ نجوى عامر حمدي نادر   .١٨
 الثاني ٥٦٫٤٩٣ احالم عبداهللا محمد   .١٩
 الثاني ٥٦٫٢٣٠ نهلة شيت عبد االحد   .٢٠
 الثاني ٥٦٫١٣٩ عبد الباسط سالم السالم   .٢١
 الثاني ٥٥٫٦١٥ يشكر محمود صافي   .٢٢
 الثاني ٥٥٫٥٧٨ وليهاشم زين العابدين    .٢٣
 الثاني ٥٥٫١٥٨ رياض عزيز ذنون   .٢٤
 الثاني ٥٥٫٠٧٦ انصار الياس ميخائيل    .٢٥
 الثاني ٥٤٫٧٩٤ روعة نافع سلطان داؤد   .٢٦
 الثاني ٥٤٫٧٦٩ يسرى يوسف يونس    .٢٧
 الثاني ٥٤٫٦٥٨ طالب ابو خشة غازي   .٢٨
 الثاني ٥٤٫٦٤٦ خالد ابراهيم موسى   .٢٩
 الثاني ٥٤٫٥٢٤ جعفر كاظم مخيفي   .٣٠
 الثاني ٥٤٫٣٥٨ نضال عواد رزق اهللا    .٣١
 الثاني ٥٤٫٢٨٠ صائب خيري عبداهللا    .٣٢
 الثاني ٥٤٫١٠٢ حذام عبد الجالل عبد الحميد    .٣٣
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            سبةالمحا/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج١٥/١٠/١٩٨٤ في٣/١١/٨١٩٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 

  تخرج منهالدور الذي   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥١٫٩١١ عدلي خالد يوسف ابراهيم   .٣٤
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         لمدرسين التجارييناعداد ا/االدارة:    القسم كلية االدارة واالقتصاد  :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: صباحي                                                           الشهادة : لدراسة ا
  

                  :  اسم دورة التخرج ١٥/١٠/١٩٨٤ في٣/١١/٨١٩٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٢٫٣٥٠ نضال بدر شيت   .١
 الثاني ٦٨٫٥٧٥ امل جاسم نصيف   .٢
 الثاني ٦٧٫٩٧٥ باسم راهي ساهي   .٣
 الثاني ٦٥٫١٥٠ موفق هاتف ناجي    .٤
 الثاني ٦٣٫٣٢٥ ايمان حسين محسن   .٥
 الثاني ٦٣٫٢٥٠ موفق فليح حسن   .٦
 الثاني ٦٢٫٤٥٠ حبيب لفته زغير   .٧
 الثاني ٦٢٫٤٠٠ جانناصر شبوط جي   .٨
 الثاني ٦٢٫١٠٠ حسن جويد خنفر   .٩

 الثاني ٦١٫٦٢٥ صالح علي عبداهللا .١٠
 الثاني ٦١٫١٥٠ يوسف صليو صومو .١١
 الثاني ٦٠٫٤٢٥ جميل كريم هتمي .١٢
 الثاني ٦٠٫٣٠٠ عبد الكريم عباس جاسم .١٣
 الثاني ٦٠٫٢٧٥ راجحة احمد علي  .١٤
 الثاني ٥٩٫٩٧٥ نذير عبد االمير حنون .١٥
 الثاني ٥٩٫٨٢٥ جابر ناجي سناء  .١٦
 الثاني ٥٩٫٧٧٥ صالح مشختي ابراهيم  .١٧
 الثاني ٥٩٫٧٥٠ بدر الدين حميد اسماعيل .١٨
 الثاني ٥٩٫١٢٥ عطاف حسن حمد  .١٩
 الثاني ٥٨٫٠٧٥ هادي محمود عباس .٢٠
 الثاني ٥٧٫٩٠٠ خالص عبد العزيز محمد امين .٢١
 الثاني ٥٧٫٨٧٥ محمد جميل شاهين  .٢٢
 الثاني ٥٧٫٧٧٥ فتةنجاة عبد الحسين ل .٢٣
 الثاني ٥٧٫٧٢٥ رفيق حسين محي الدين محمد .٢٤
 الثاني ٥٧٫٣٢٥ تحسين رشيد حمه امين .٢٥
 الثاني ٥٧٫٠٧٥ لطيفة انطوان منصور داؤد .٢٦
 الثاني ٥٧٫١٥٠ سناء عبد رشيد محمد علي .٢٧
 الثاني ٥٦٫٥٧٥ حسين عبد االمير حمود  .٢٨
 الثاني ٥٦٫٤٧٥ فاضل سليمان محمد .٢٩
 الثاني ٥٦٫٢٠٠  عمران نجاة احمد .٣٠
 الثاني ٥٥٫٨٠٠ عباس محمد ناصر  .٣١
 الثاني ٥٥٫٦٠٠ خالد محمد امين محي الدين .٣٢
 الثاني ٥٥٫٣٥٠ فارس ابو الهيل حسين .٣٣
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        االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                                               صباحي : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٥/١٠/١٩٨٤ في٣/١١/٨١٩٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  نهالدور الذي تخرج م  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫١٩٣ نضال فليبس ابراهيم شمعون    .١
 الثاني ٦٤٫٤٨٣ والء خليل يحيى   .٢
 الثاني ٦١٫٦١٢ علي محمد شنان   .٣
 الثاني ٦٠٫٩٦٧ ذكاء نعمة محسن   .٤
 الثاني ٥٩٫٨٣٨ انور صابر عوالكرور   .٥
 الثاني ٥٩٫٧١٠ يسرى بشير شريف    .٦
 الثاني ٥٨٫٢٩٠ خليل سعيد احمد   .٧
 الثاني ٥٧٫١٦١ سنية محسن عنيد   .٨
 الثاني ٥٧٫٠٩٦ رعد عبد الستار حيدر   .٩

 الثاني ٥٦٫٢٩٠ سهى علي عمر   .١٠
 الثاني ٥٦٫٦٧٧ مزهر شكر محمود    .١١
 الثاني ٥٦٫١٦١ تركية قنبر رشيد   .١٢
 الثاني ٥٥٫٥٨٠ نبأ غازي عبد الحسين    .١٣
 الثاني ٥٤٫٤١٩ ايمان حاتم محمد    .١٤
 الثاني ٥٤٫٠٣٢ سالم الياس اسود   .١٥
 الثاني ٥٣٫٠٩٦ مهدي صالح حسين   .١٦
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   االقتصاد:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٥/١٠/١٩٨٤ في٣/١١/٨١٩٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٣/١٩٨٤ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧١٫٦٠٦ المال حميدمحمد خالد فوزي عبد    .١
 الثاني ٦٦٫٢٤٢ محمدد علي حسن   .٢
 الثاني ٦٦٫١٢١ ن يهويدا اسماعيل حس   .٣
 الثاني ٦٦٫١٢١ محمد سلوم حسين   .٤
 الثاني ٦٤٫٣٦٤ لطفي بن محمود بلحاج    .٥
 الثاني ٦٣٫٧٥٧ بريفان احمد عبداهللا    .٦
 الثاني ٦٢٫٢٧٣ ليث محمد سالم اسماعيل   .٧
 الثاني ٦٢٫٠٠٠ ورقاء جاجان خورشيد   .٨
 الثاني ٦١٫٤٥٥ عبد الكريم محمد عبو النجم   .٩

 الثاني ٥٩٫٦٦٧  كمال  ازهرالزنيدي   .١٠
 الثاني ٥٩٫٣٦٤ فاضل جاسم حمزة    .١١
 الثاني ٥٩٫١٢١ ميالنية ايشو ادم   .١٢
 الثاني ٥٨٫٤٢٤ هيفاء صديق توفيق    .١٣
 الثاني ٥٧٫٨٥١ حامد محمود عبد    .١٤
 الثاني ٥٧٫٨١٨ محمد يونس شاهين   .١٥
 الثاني ٥٧٫٥١٥ صالح فرج لجي   .١٦
 الثاني ٥٦٫٦٠٦ حسن حسين عباس    .١٧
 الثاني ٥٦٫٢٧٣ نوزاد محمود قنبر    .١٨
 الثاني ٥٦٫١٥١ نجم الدين كمال عمر   .١٩
 الثاني ٥٦٫٠٠٠ حسين محمد احمد   .٢٠
 الثاني ٥٥٫٢٧٣ نبيل يونس اسماعيل    .٢١
 الثاني ٥٥٫١٨٢ محمد صدقي محمد عثمان    .٢٢
 الثاني ٥٥٫٠٦٠ عبد الحكيم عبد الكريم سليمان   .٢٣
 الثاني ٥٤٫٦٣٦ وعداهللا طليع مجيد   .٢٤
 الثاني ٥٤٫٦٠٦ خالدة حمه كريم رسول   .٢٥
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