
   
  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٠٫٨٣٣  حماوياحمد حسین شذى .١
 االول ٦٨٫٥٥٦ خلیل محمد ھدى .٢
 االول ٦٨٫٤٤٤ حامد عبد العصمان خالد .٣
 االول ٦٨٫٢٧٧ محمد زھیر احمد زھراء .٤
 االول ٦٧٫٦٩٤ مصطفى جرجیس اسراء .٥
 االول ٦٧٫٠٦٤ بوغوص ھایك سیلفا .٦
 االول ٦٦٫٨٨٩ حازم عبد الرزاق مآرب .٧
 االول ٦٦٫١٩٤ اسماعیل عبد الواحد حقي .٨
 االول ٦٦٫١١١ محمد نوري محمد محاسن .٩

 االول ٦٥٫٧٢٢ ھاشم محمد احمد .١٠
 االول ٦٥٫٦٦٧ محمد یعقوب اسماء .١١
 االول ٦٤٫٨٠٥ س حسن عمریون امجد .١٢
 االول ٦٤٫٧٧٨ یونس حسین خالد .١٣
 االول ٦٤٫٦٩٤ منى مؤید حسین طاھر .١٤
 االول ٦٤٫١٣٨ صالل دخیل امنیس .١٥
 االول ٦٤٫٠٠٠ محسن محمد عودات مزھر .١٦
 االول ٦٣٫٥٨٣  احمد محمود عبد اللطیف .١٧
 االول ٦٣٫٢٧٧ عبد الرزاق حسن علي محمد   .١٨
 االول ٦٣٫١٩٤ حسن عیدو اكرم .١٩
 االول ٦٢٫٠٥٥ محمد نذیر عبد العزیز انعام .٢٠
 االول ٦١٫٣٨٨ بان داؤد سلیم حداد  .٢١
 االول ٦١٫٣٣٣ محمد خدر رسول قادر  .٢٢
 االول ٦٠٫٧٧٨ مصطفى رسول محمد .٢٣
 االول ٦٠٫٦٦٧ عبد الكریم سعد احمد .٢٤
 االول ٦٠٫٦٣٨ عدنان سعید یونس عبداهللا  .٢٥
 االول ٦٠٫٥٨٣ اسماعیل قاسم امل .٢٦
 االول ٦٠٫٤٧٢ حساني سلطان احالم .٢٧
 االول ٦٠٫٤٧٢ غازي عزیز مؤمن .٢٨
 االول ٦٠٫٤١٦ زكي محمد احالم .٢٩
 االول ٦٠٫٣٦١ میسر عبد الباقي نعم .٣٠
 االول ٥٩٫٦٣٨ صدیق محمد رادع .٣١
 االول ٥٩٫٣٣٣ نذیر بشیر ثراء .٣٢
 االول ٥٩٫٣٣٣ خنانو كوركیس كمیلة .٣٣
 االول ٥٨٫٦١١ علي محمد فرج سوران .٣٤
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            ادارة االعمال / االدارة :      القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٨٫٥٨٣ ایاد محمود محمد حسن   .٣٥
  االول ٥٨٫٥٥٦ جمعة ابراھیم زھیر .٣٦
 االول ٥٧٫٢٢٢ خضیر عكار اقبال .٣٧
 االول ٥٧٫٠٨٣ نبي محمد اسماعیل جبار .٣٨
 االول ٥٦٫٨٣٣  ثناء البیر توفیق .٣٩
 االول ٥٥٫٦٦٧ محمد سعید قاسم سجى .٤٠
 االول ٥٥٫٤٧٢ قیصر میخائیل ھناء .٤١
 االول ٥٤٫٨٣٣ توفیق طھ ظفر .٤٢
 االول ٥٤٫٨٣٣ جمیل عقلة ناصر نضال .٤٣
 االول ٥٤٫٢٢٢ ناصر حسین سامي .٤٤
 االول ٥٣٫١٩٤ محمد حسن خالدة .٤٥
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           المحاسبة / االدارة :       القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦ في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٩٫٤٨٦ جبر محمود علي ھاني   .١
 االول ٧٨٫٦٧٥ موسى حمو لیث   .٢
 االول ٧٥٫٨٦٤ اهللا جار اهللا سعید قاسم وعد   .٣
 االول ٧٥٫٤٥٩ جمیل خلیل ایمان   .٤
 االول ٧٤٫٦٧٥ سمعان عبدو منال   .٥
 االول ٧١٫٧٥٦  ایاد غالب مھاوي   .٦
 ولاال ٧٠٫٥٤٠ حمدي عبد اهللا یونس ایمان   .٧
 االول ٦٩٫٥٦٧  محمد فخري راتب حسن   .٨
 االول ٦٩٫٤٥٩  لقمان جالل محمد عطا   .٩

 االول ٦٧٫٢٤٣ صابر نوري انتصار .١٠
 االول ٦٧٫٠٠٠ الرزاق عبد اهللا محمد حسین عبد .١١
 االول ٦٦٫٢٧٠  زیاد طاھر محمد علي .١٢
 االول ٦٦٫١٨٩ محمد قاسم محمد حذامة .١٣
 االول ٦٦٫٠٥٤ الكریم خلف سودي عبد .١٤
 االول ٦٥٫٨٣٧ عطا اهللا كریم احمد صالح .١٥
 االول ٦٥٫٤٥٩ شحاذة جمعة ھناء .١٦
 االول ٦٥٫٤٥٩ احمد یونس نادیة .١٧
 االول ٦٥٫٤٣٢ میخائیل فتوحي میسون .١٨
 االول ٦٥٫٠٨١ سامي خضر عبو سمعان نادیة .١٩
 االول ٦٤٫٩٧٢ حازم شیخو لواء .٢٠
 االول ٦٤٫٢١٦  حسین محمد سلیمان .٢١
 االول ٦٤٫١٠٨ صرعاويابراھیم  محمود .٢٢
 االول ٦٣٫٩٤٥ محمد سالم حمودي لمیاء .٢٣
 االول ٦٣٫٤٠٥ محمد ابراھیم عثمان .٢٤
 االول ٦٣٫٠٢٧ الستار عبد الرزاق حسو عبد .٢٥
 االول ٦٢٫٩١٨ احمد الیاس عادل .٢٦
 االول ٦٢٫١٦٢ الناصر صالح الدین یونس عبد .٢٧
 االول ٦١٫٨١٠ السالم امین عبد السالم عبد .٢٨
 االول ٦١٫٦٤٨ لي فلیحع فائزة .٢٩
 االول ٦١٫٤٣٢ ایاد حرباوي خولة .٣٠
 االول ٦١٫٤٠٥ عبد لفتھ سالم .٣١
 االول ٦١٫٠٢٧  احمد جبري امین .٣٢
 االول ٦٠٫٦٤٨ غانم یونس سرى .٣٣
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           المحاسبة / االدارة :       القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦ في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٠٫٥١٣ رفیق شفیق عماد .٣٤
 االول ٦٠٫١٣٥ اهللا شمعون یوسف وعد .٣٥
 االول ٦٠٫١٠٨  احمد عبد الرحمن احمد .٣٦
 االول ٦٠٫٠٥٤  اهللا رؤوفعطا اكتفاء .٣٧
 االول ٥٩٫٧٢٩ علي غفور شالي جوبي .٣٨
 االول ٥٩٫٦٤٨  فرحان مفضي خلیل .٣٩
 االول ٥٩٫٠٨١  موسىالدین عبد اهللا داؤد نجم .٤٠
 االول ٥٩٫٠٠٠ جمیل سعید عبادي رولى .٤١
 االول ٥٨٫٩١٨ محمود حسین كامل شاكر .٤٢
 االول ٥٨٫٨٩١ صالح عبد اهللا امیمة .٤٣
 االول ٥٨٫٧٥٦ سامي محمود مي .٤٤
 االول ٥٨٫٦٢١ سعد اهللا محمد بشار .٤٥
 االول ٥٨٫٤٨٦ عبد المنعم یاسین قتیبة .٤٦
 االول ٥٨٫٣٢٤ عبد الرزاق سالمة امان .٤٧
 االول ٥٨٫٣٢٤ یحیى محمود منیرة .٤٨
 االول ٥٨٫٠٨١ شمعون حنو آل نیسان وفاء .٤٩
 االول ٥٧٫٦٧٥ كریم محمود نھلة .٥٠
 الولا ٥٧٫٣٥١  محمود عطا اهللا ذیاب .٥١
 االول ٥٦٫٨٩١ محمد كریم سعدون نشتیمان .٥٢
 االول ٥٦٫٧٢٩ امین صالح تایھ صالح .٥٣
 االول ٥٦٫٦٢١ داؤد ناصر بان .٥٤
 االول ٥٦٫٤٥٩ أشحاذه شنو محمد .٥٥
 االول ٥٦٫٢٤٣ ودیع رزوقي جمان .٥٦
 االول ٥٦٫٢٤٣ خلوق زكي رشدي غادة .٥٧
 االول ٥٦٫٠٥٤ محمود محمد حسن .٥٨
 االول ٥٦٫٠٥٤ احمد حسن وئام .٥٩
 االول ٥٥٫٩١٨ كلیمان عبد مشعل .٦٠
 االول ٥٥٫٥١٣ یحیى فتحي اكرام .٦١
 االول ٥٥٫٢٧٠ جوكا كوریال امل .٦٢
 االول ٥٤٫٦٤٨ كاظم محمد ھدى .٦٣
 االول ٥١٫٨٩١ غازي رشید ایمن .٦٤
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            داد المدرسين التجارييناع/ االدارة:      القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل          الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: صباحي                                                            الشهادة : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦ في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٧٫٨٥٠ ذنون احمد ایمان   .١
 االول ٧٦٫٠٥٠ عبدالرزاق عبدالوھاب غادة   .٢
 االول ٧١٫٥٠٠ میخائیل یوسف انتصار   .٣
 االول ٧٠٫١٠٠ عادل سوید توركان   .٤
 االول ٦٩٫٢٠٠ لطفي اسماعیل سعاد   .٥
 االول ٦٨٫٥٢٥ ھرمز سیدا قاني فاضل   .٦
 االول ٦٧٫٥٥٠ جمیل حسین نھلة   .٧
 االول ٦٧٫٣٢٥ عبد الھادي حسن رعد   .٨
 االول ٦٤٫٩٢٥ عباس خالوي ناصر   .٩

 االول ٦٤٫١٧٥ عابد تقي منیرة .١٠
 االول ٦٤٫١٠٠ رمضان قاسم عادل .١١
 االول ٦٣٫٦٥٠ عزیز یوسف عدنان .١٢
 االول ٦٣٫٥٢٥ ابراھیم محمد سھام .١٣
 االول ٦٢٫٨٢٥ علي احمد كمال .١٤
 االول ٦٢٫٧٢٥ یونس یوسف سلیمان .١٥
 االول ٦٢٫٧٠٠ ابراھیم علي نجلة .١٦
 االول ٦٠٫٥٥٠ زال حمھ سعید حمھ صالح كھ .١٧
 االول ٥٩٫٢٠٠ محمد سعید مصطفى .١٨
 االول ٥٧٫٥٥٠ حفظي عبد اهللا ھیفاء .١٩
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   حصاءاال:        القسم   كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  سم الطالب الثالثيا  ت
  االول ٨٨٫١٢٥ سھیلة رھیف عكال   .١
 االول ٨٣٫٦٥٦ محاسن صالح عبد اهللا   .٢
 االول ٨٣٫١٥٦ منى منیر احمد   .٣
 االول ٨٢٫٠٦٣ ازھار محمد عنون   .٤
 االول ٧٨٫٩٦٨ یسرى محمد علي احمد   .٥
 االول ٧٧٫٥٦٢ مھى علي عزت   .٦
 االول ٧٤٫٣١٢ علي حسین ابراھیم   .٧
 االول ٧٤٫٠٥٣ باسم منصور عبد االحد خوشو   .٨
 االول ٧٢٫٥٣١ سناء طوبیا مروكي   .٩

 االول ٧١٫١٥٦ وفاء عبد اللطیف زھراو   .١٠
 االول ٧١٫٠٦٣ االء عبد الكریم حسین   .١١
 االول ٦٩٫٥٦٣ حسن عبد اهللا حیال   .١٢
 االول ٦٩٫٤٠٦ نورسل احمد زین العابدین   .١٣
 االول ٦٩٫٢٨١ عائدة یونس محمد   .١٤
 االول ٦٧٫٢٥٠ جمال اسماعیل حامد   .١٥
 االول ٦٧٫١٢٥ مناھل دانیال عبداالحد   .١٦
 االول ٦٦٫٥٠٠ مھى غربي ابراھیم   .١٧
 االول ٦٥٫٩٦٨ وعد اهللا جمیل محمود   .١٨
 االول ٦٥٫٧٨١ ھالة محمود محمد سلو   .١٩
 االول ٦٥٫٦٨٧ مناھل مصطفى حسن   .٢٠
 االول ٦٥٫٣٧٥ افراح عبدالنبي عبدالكریم   .٢١
 االول ٦٥٫٠٦٢ یم قوليقاسم ابراھ   .٢٢
 االول ٦٤٫٦٢٥ مي داؤد علي   .٢٣
 االول ٦٤٫٥٣١ محمد رشدي علي صادق   .٢٤
 االول ٦٤٫٥٠٠ انبثاق محمد جدوع   .٢٥
 االول ٦٤٫٣١٣ خوشبي عثمان محمد سلیم   .٢٦
 االول ٦٣٫٩٣٨ جنان صاحب عبد الھادي   .٢٧
 االول ٦٢٫٩٦٨ نھلة قاسم محمد   .٢٨
 االول ٦٢٫٤٣٧ لمیاء طارق عز الدین   .٢٩
 االول ٦٢٫٢٨١ رین محمد قادرنس   .٣٠
 االول ٦٢٫٢٥٠ عبد المجید فرج صالح   .٣١
 االول ٦١٫٨٧٥ صفاء یونس اسماعیل   .٣٢
 االول ٦١٫٨٧٥ نوال شاكر ذنون   .٣٣
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   حصاءاال:        القسم   كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦في ٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  سم الطالب الثالثيا  ت
 االول ٦١٫٦٢٥ مي قیدار محمد صالح   .٣٤
 االول ٦١٫٤٠٦ فیصل محمد احمد حسن   .٣٥
 االول ٦١٫٣١٣ امینة متي نعوم   .٣٦
 الولا ٦١٫٢٨١ مناھل عبد الرزاق شاھین   .٣٧
 االول ٦١٫٢٥٠ عفاف طھ یاسین   .٣٨
 االول ٦١٫٠٣١ ذكاء یوسف عزیز صالح   .٣٩
 االول ٦٠٫٧١٩ جلیلة حنا شابا   .٤٠
 االول ٦٠٫٦٢٥ نیكار عبد اهللا محمد   .٤١
 االول ٦٠٫٥٦٢ سوسن عوني قاسم   .٤٢
 االول ٦٠٫٣٤٣ ناریمان صالح مجید   .٤٣
 االول ٦٠٫٠٠٠ امل ھادي مجید   .٤٤
 لاالو ٥٩٫٤٠٦ سوزان شمعون داؤد   .٤٥
 االول ٥٩٫٣١٣ بشرى سوالقا یوسف   .٤٦
 االول ٥٩٫٢١٨ مرتضى عبدالكریم یوسف نمر   .٤٧
 االول ٥٩٫٠٠٠ نازك عبدالرسول عبدعلي   .٤٨
 االول ٥٨٫٩٠٦ عربیة عبدالجبارنور علي   .٤٩
 االول ٥٨٫٦٢٥ اسامة محمد عثمان خضر   .٥٠
 االول ٥٨٫٥٠٠ انوار كاظم حریب   .٥١
 االول ٥٨٫٤٦٩ اسراء طالب رشید   .٥٢
 االول ٥٨٫٢١٩ مھدي عبد الجبار محمد مكو   .٥٣
 االول ٥٨٫٢١٩ نزار فائق ابراھیم   .٥٤
 االول ٥٦٫٥٦٣ احمد عبد المجید عبدالمحسن   .٥٥
 االول ٥٤٫١٨٧ كریم درویش محمد   .٥٦
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   اداالقتص:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦ في٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  دلالمع  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٠٠٠ خالد یونس عبد اهللا   .١
 االول ٨٢٫٩٧٠ حسین محرم قاسم    .٢
 االول ٨٢٫٤١١ كمال عمر داؤد    .٣
 االول ٨٠٫٧٣٥ اوھام سعد اهللا صالح   .٤
 االول ٨٠٫٥٥٨ سنان معروف عارف   .٥
 االول ٧٨٫٠٨٨ كلتان عمر رفعت   .٦
 االول ٧٧٫٠٥٨ ثامر یوسف محمد   .٧
 االول ٧٦٫٧٣٥  بكر محمودعبد السالم   .٨
 االول ٧٥٫٠٨٨ وائل سامي طھ    .٩

 االول ٧٤٫٨٥٢ سلوى ذنون یونس جرجیس   .١٠
 االول ٧٤٫٥٢٩ آزاد احمد سعدون    .١١
 االول ٧٤٫٤٧٠ غالب یحیى مھدي    .١٢
 االول ٧٤٫٣٨٢ سمیر حنا بھنام    .١٣
 االول ٧٤٫٢٠٥  جعفرعارف جرجیس حسین   .١٤
 االول ٧٣٫٩١١ كامران قادر عزیز    .١٥
 االول ٧٣٫٦٧٦ ة ھادي عبد اهللا ھب   .١٦
 االول ٧٣٫٢٦٤ حسن خلیل سلطان    .١٧
 االول ٧٣٫١٧٦ عصام ھادي محمد    .١٨
 االول ٧١٫٩٧٠ حمیدغازي سلیمان ناصر    .١٩
 االول ٧١٫٤٤١ خیر الدین فتحي محمد یوسف   .٢٠
 االول ٧٠٫٩٧٤ فتحي عبد اهللا خضر   .٢١
 االول ٧٠٫٥٠٠ خالد ذنون عبد الغفور جرجیس   .٢٢
 االول ٧٠٫١١٧ ا بنیامین كالدیس یلد   .٢٣
 االول ٦٩٫٨٨٢ ندى عبد الجبار سلطان    .٢٤
٢٥.       
 االول ٦٩٫٥٠٠ احمد محمد االحمد العلي     .٢٦
 االول ٦٩٫٢٠٥ مصعب عبد السالم طھ  عبداهللا   .٢٧
 االول ٦٩٫١٤٧ فالح حمد حزوم منیر   .٢٨
 االول ٦٨٫٩٤١ شھالء محمد صالح فرج   .٢٩
 االول ٦٨٫٣٥٢ محمد عبد الوھاب احمد   .٣٠
 االول ٦٨٫٠٢٩ محمد سلمان محمد   .٣١
 االول ٦٧٫٢٠٥ علي احمد عبد اهللا   .٣٢
 االول ٦٧٫١١٧ نوري نامق حسن   .٣٣
 االول ٦٧٫٠٠٠ حمید مزھر دیوان   .٣٤
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   اداالقتص:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٦ في٣/١١/٤٧١٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  دلالمع  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٦٫٠٢٩  قصي عبد الكریم احمد  یوسف   .٣٥
 االول ٦٥٫٨٨٢ علي بابا رسول سالم    .٣٦
 االول ٦٥٫٣٨٢ ولید محمود حسن    .٣٧
 االول ٦٥٫٣٢٣ محمد قاسم محمد طیب    .٣٨
 االول ٦٤٫٧٦٤ مي سعد اهللا محمد الحسو   .٣٩
 االول ٦٤٫٦٧٦ عبد الحمید حاجي خلیل    .٤٠
 االول ٦٤٫٤٤١ محمد بن احمد االصغر   .٤١
 االول ٦٤٫٠٠٠ بكر علي محمد    .٤٢
 االول ٦٣٫٦٤٧ عبد الواحد ابراھیم فرج   .٤٣
 االول ٦٣٫٤٧٠ فیان محمد حسین   .٤٤
 االول ٦٣٫٤٤١ آمنة عبد الوھاب محمد   .٤٥
 االول ٦٣٫١٧٦ ل سمو حسینجال   .٤٦
 االول ٦٣٫٠٥٨ خالدة صبري محمد   .٤٧
 االول ٦٢٫٩٤١ فارس ابراھیم حمو   .٤٨
 االول ٦٢٫٤٤١ علي عبد القادر احمد   .٤٩
 االول ٦١٫٥٠٠ یاسر مال اهللا عزیز   .٥٠
 االول ٦١٫٤١١ ایمان یوسف محمد   .٥١
 االول ٦٠٫٦٢٨ محمد بن الصویعي بنعمر   .٥٢
 ولاال ٥٩٫٩٧٠ خالدة سلیمان الیاس    .٥٣
 االول ٥٩٫٩٤١ النور ابراھیم فزع محمد   .٥٤
 االول ٥٩٫٨٨٢ ھادي قادر نادر    .٥٥
 االول ٥٩٫٦٨٧ جلیل عبد آل شھباز   .٥٦
  االول ٥٩٫٤٧٠ مفید محمد نوري عبد اهللا   .٥٧
  االول ٥٩٫٠٢٩ احمد التونسي البرھومي    .٥٨
  االول ٥٨٫٥٢٩ سردار رشاد علي    .٥٩
  االول ٥٤٫٢٥٧ جمال احمد محي الدین   .٦٠
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            ادارة االعمال/االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٧/٩/١٩٨٦ في٧٨٤٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫٤١٧ كنعان ولي احمد   .١
 الثاني ٦٦٫٠٢٨ خالد یونس علي   .٢
 الثاني ٦٤٫٨٦١ الھام زكي محمد   .٣
 الثاني ٦٣٫٩١٧ ح یحیى رشیدنزار صال   .٤
 الثاني ٦١٫٣٦١ طالل خلف صالح   .٥
 الثاني ٥٩٫٣٦١ فیصل سعید علي   .٦
 الثاني ٥٩٫١١١ امل صالح رشید   .٧
 الثاني ٥٨٫٧٥٠ بھمان لطیف احمد   .٨
 الثاني ٥٨٫٣٨٩ رجاء جبوري داؤد   .٩

 الثاني ٥٧٫٥٨٣ كاروان لطیف احمد   .١٠
 الثاني ٥٧٫١٣٩ عمار عبد الباقي ناظم   .١١
 الثاني ٥٥٫٥٨٣  خزعل عریبيمحمد   .١٢
 الثاني ٥٥٫١٦٧ جعفر اسماعیل محمد   .١٣
 الثاني ٥٤٫٤١٧ لمیاء صالح طارش   .١٤
 الثاني ٥٣٫٩١٧ مي غانم یونس   .١٥
 الثاني ٥٣٫٢٧٣ خالدة مجید عباس   .١٦
 الثاني ٥٢٫٤٤٤ ایمان محمد حسین علي   .١٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


 
  
  

            المحاسبة/ االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  ة جامعة الموصل               الكلي:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٧/٩/١٩٨٦في ٧٨٤٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫٢٧٠ اثیر جبرائیل عبد المسیح    .١
 الثاني ٦٣٫٢٤٤ ممتاز جمیل قاسم   .٢
 الثاني ٦٢٫٤٣٣ ایاد شاكر راضي   .٣
 الثاني ٦١٫٨٩٢ سمیر عیسى یوسف   .٤
 الثاني ٦٠٫٣٧٩ فوزي جمیل موسى محمد   .٥
 الثاني ٥٩٫٢٩٨ فتح اهللا وافي عبداهللا   .٦
 الثاني ٥٨٫٦٤٩ بشار یوسف بوغوص   .٧
 الثاني ٥٨٫٢٤٤ حسین حمد رسول   .٨
 الثاني ٥٧٫٧٨٤ رضا جاسم جمعة    .٩

 الثاني ٥٧٫٤٦٠ روشنا جمال فائق .١٠
 الثاني ٥٦٫٩١٩ نزھھ شوكت خلیل ابراھیم .١١
 الثاني ٥٦٫٢٤٤ منذر ثلجي فرحان حداد .١٢
 الثاني ٥٦٫٠٥٤ عماد  محمود سعید .١٣
 الثاني ٥٥٫٩٤٦ لؤي عبد الحفیظ مصطفى .١٤
 الثاني ٥٥٫٩٤٦ محمد جاسم النوري .١٥
 الثاني ٥٥٫٣٥٢ عروبة عزیز علي .١٦
 الثاني ٥٥٫١٣٦ میسون محمد علي احمد .١٧
 الثاني ٥٤٫٨٩٢ تحسین بولص یعقوب .١٨
 الثاني ٥٤٫٥٤١ موفق عبداهللا المحمد  .١٩
 الثاني ٥٤٫٤٠٦ ن اسماء حكمت سلیما .٢٠
 الثاني ٥٤٫٠٠٠ ازھار علیوي موسى .٢١
 الثاني ٥٣٫٧٨٤ عمر العبید الحسین محمد .٢٢
 الثاني ٥٣٫٧٥٧ ساجدة احمد شحاذة .٢٣
 الثاني ٥٣٫٢٤٤ سكینة عبداهللا رضا علي .٢٤
 الثاني ٥٣٫١٣٦ قحطان  عدنان علي عبودي .٢٥
 الثاني ٥٢٫٨٦٥ كھ شاو عمر قادر .٢٦
 انيالث ٥٢٫٧٣٠ علي خلیل علي .٢٧
 الثاني ٥٢٫٤٠٦ حمید عبداهللا فاضل .٢٨
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         اعداد المدرسين التجاريين/االدارة:      القسم كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: ادة     الشه   صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٧/٩/١٩٨٦ في   ٧٨٤٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٤٫٣٤٣ واجد عذافة حمود   .١
 الثاني ٦١٫١٥٨ بھ ختیار فرج سعید   .٢
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           االحصاء:       القسم     كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة       صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٧/٩/١٩٨٦في   ٧٨٤٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٢٫٩٠٦ ماجد حسین عبدجي   .١
 الثاني ٦٢٫٤٠٦ حسن علي محمد عوید   .٢
 الثاني ٦٠٫٦٥٦ احمد عبد الواحد عباس   .٣
 الثاني ٦٠٫٥٣١ ایمان ابراھیم یاسین   .٤
 الثاني ٦٠٫١٢٥ رحیم تالي كاظم   .٥
 الثاني ٥٩٫٦٨٨ رافع احمد یونس   .٦
 الثاني ٥٩٫٤٣٨ نادیة جورج سلیم ملكو   .٧
 الثاني ٥٩٫٠٩٤ عماد كمال عبد االحد   .٨
 الثاني ٥٨٫٨٧٥ جواد حسین علي   .٩

 الثاني ٥٨٫٦٢٥ محمد ابراھیم عباس محمد   .١٠
 الثاني ٥٧٫٧٥٠ نوار یونس شھاب   .١١
  الثاني ٥٧٫٧١٩ ضیاء عبد العزیز عیدان   .١٢
  الثاني ٥٧٫٠٦٣ اشواق عادل سعید   .١٣
  الثاني ٥٠٫٩٣٦ سعد طھ داؤد   .١٤
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   االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٧/٩/١٩٨٦ في ٧٨٤٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٥/١٩٨٦ :سنة التخرج 
                             

   الذي تخرج منهالدور  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧٤٫٢٠٦ عبداهللا زیدان خلف احمد   .١
 الثاني ٧٢٫٠٨٨ قاسم محمود خالد   .٢
 الثاني ٦٨٫٧٠٦ محمد حسن رسول   .٣
 الثاني ٦٧٫٧٩٤ ھالل حامد محمد   .٤
 الثاني ٦٤٫٥٠٠ نھ وزاد محمود احمد   .٥
 الثاني ٦٤٫٤٤١ جمال احمد سرحان   .٦
 الثاني ٦٤٫٣٢٤ علي رقیب عبد السالم   .٧
 الثاني ٦٣٫٧٩٤ ن حمھ طاھرلقما   .٨
 الثاني ٦٣٫٧٦٥ ریبوار علي محمد عبدالرحمن   .٩

 الثاني ٦٣٫٥٠٠ طالل محمد زكي عبداهللا   .١٠
 الثاني ٦٢٫٣٥٣ عبد الھادي علي یونس   .١١
 الثاني ٦١٫٩١٢ مایح اسماعیل حسن   .١٢
 الثاني ٦١٫٢٦٥ جیا اسماعیل محمد   .١٣
 الثاني ٦١٫٠٢٩ زاھر ذنون یونس   .١٤
 الثاني ٦٠٫٧٣٥ الیاس خضر حبیب   .١٥
 الثاني ٦٠٫٣٨٢  جوھرفالح علوان حسین   .١٦
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