


 
  

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

    : اسم دورة التخرج ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :خرج سنة الت
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 87.075 معن وعداهللا جاراهللا  ١
 االول 80.575 عبداهللا احمد محمد السعود ٢

 االول 73.100 ياقوساخالص نوح قر ٣

 االول 71.400 ارديم ارتين افالطون ٤

 االول 70.050 اشراق صالح عبداهللا  ٥

 االول 69.675 صهبة محمد علي ٦

 االول 66.700 ضحى محمد امين الجليلي ٧

 االول 66.102 عبدالمجيد سالم مهيدي ٨

 االول 63.750  احمدشريف حازم بكر ٩

 االول 63.550 سعاد شابا بهنام ١٠

 االول 62.825 عاصم سعداهللا عبودي ١١

 االول 61.250 نهال عزت مجيد ١٢

 االول 60.822 غادة خالد عبداهللا ١٣

 االول 60.700 بيان احمد علي ١٤

 االول 60.400 ماهر حسن علي ١٥

 االول 59.625 حسين سليمان خضر ١٦

 االول 58.948 هافين فتحي علي ١٧

 االول 58.641 داهللايمان اسماعيل عب ١٨

 االول 58.350 صونكول آمال محمد ١٩

 58.175 وسام حازم محمد ٢٠
   ٣/١١/٣٦٤٠  االول

 ٢١/٧/١٩٩٠       في 

  



   
  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

   الذي تخرج منهالدور  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 82.878 محسن محمد صالح  ١

 االول 81.292 يرموك فتحي يحيى ٢

 االول 78.390 عبداهللا نصر الدين امين ٣

 االول 73.317 يسرى عامر سليمان ٤

 االول 73.219 اقبال جورج فرج ٥

 االول 72.707 نغم احمد شريف ٦

 االول 72.121 اآلء حازم احمد  ٧

 االول 71.414 هيم محمدجزيل ابرا ٨

 االول 71.097 تغريد سالم محمود ٩

 70.268  سعيد حاج علي ١٠
   ٣/١١/٤٢٢٩ االول
 ٢٨/٨/١٩٩٠    في 

 االول 69.975 محمد خليل عبداهللا فتحي ١١

 االول 69.75٦ يونس جرجيس ياسين ١٢

 االول 69.609 محمد عبد السالم بن يحيى ١٣

 الولا 69.243 مؤيد احمد حسين ١٤

 االول 68.975 صالح محمود زآريا ١٥

 االول 68.682 ندى محمود محمد ١٦

 االول 68.609 سميرة عزيز مارف ١٧

 االول 68.463 شريف طيب احمد ١٨

 االول 67.439 بلقيس سالم بهجت ١٩

 االول 67.292 سالم محمد علي النور ٢٠

 االول 64.853 فوزية عيسى بطرس ٢١

 االول 64.170 آيسبيال يعقوب آور ٢٢

 االول 64.000 احمد رشيد عيدان  ٢٣

 االول 63.341 ايمان علي جاسم ٢٤

 االول 63.121   عبد القادراسراء سعدي فتحي ٢٥

 االول 63.024 بشار حنا يوسف ٢٦

 االول 61.634 ضياء حمودي حسين ٢٧

 االول 61.609 ابراهيم محمد يونس ٢٨



 الولا 61.341 الهام صليوه آوروو ٢٩

 االول 60.926 رحسن احمد حسن قنفو ٣٠

 االول 60.585 محمد عبد الحفيظ داؤد  ٣١

 االول 60.268 ريزان ياسين عبد الوهاب ٣٢

 االول 60.219  محمد نوريسعود محمد شريف ٣٣

 االول 59.951  حمود ناهي حميد  ٣٤

 االول 58.658 رويدة عبد مهدي ٣٥

 لاالو 58.170 هدى محمد داؤد ٣٦

 االول 57.829 باسمة بطرس بهنام  ٣٧

 االول 57.585 آواآب ايوب سعيد ٣٨

 
    



  
  

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

    :   اسم دورة التخرج ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣:رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 90.195 بسام هشام محمد علي ١

 االول 81.731 د عزريا داؤدفري ٢

 االول 80.170 سعد عدنان محمد فائق ٣

 االول 79.414 سحر بهنام سليم ٤

 االول 79.195 عيدسندس عبد المنعم س ٥

 االول 79.024 اديب احمد علي الرحامنه ٦

 االول 78.365 ميساء سالم حسين ٧

 االول 75.756 علياء محمد حسن عبد الحسين ٨

 االول 73.975  بطرسانديرة نوح ٩

 االول 73.512 بهنام لوقا مروآي ١٠

 االول 73.292 رجاء حبيب ابراهيم ١١

 االول 72.195 ساجدة ايشوع متي ١٢

 االول  72.000 رجاء شمعون حنا ١٣

 االول 71.073 دينا غانم بشير ١٤

 االول 70.902 سيران نور الدين محمود ١٥

  االول 69.414  لبنى عبداهللا بدر علي  ١٦
  االول 68.487  نعيمة تهامي بابا  ١٧
  االول 67.951  نوروز توفيق محمد  ١٨
  االول 67.097  هناء جبار علي  ١٩
  االول 66.975  نهى بكر مرعي  ٢٠
  االول 66.853  شهلة احمد مرعي  ٢١
 االول 66.268 ردان حسنمعلي  ٢٢

 االول  66.073  حكمت الياسلنها ٢٣

 65.707 اسمهان محمد حميد  ٢٤
في ٣/١١/٥١٦٨االول
١٨/١٠/١٩٩٠  

 االول 65.707 االء سالم علي  ٢٥

 االول 65.219 حمزة عبد الحسين آاظم  ٢٦

 االول 65.048 سلفة ازوماي بوغوص  ٢٧

 االول 65.048  علي خالد ذنونلنها  ٢٨



 االول 65.000 لميعة تقي نقي  ٢٩

 64.658 احسان آامل احمد  ٣٠
 في ٣/١١/٤٧٢٩االول

٢٢/٩/١٩٩٠  
 االول 64.170 صالح مساعد قائد الهمداني  ٣١

 االول 63.878 ازهر حميد عبداهللا  ٣٢

 االول 63.804 خميسة سعيد صليو  ٣٣

 االول 63.585 ايمان سليمان محمد  ٣٤

 االول 63.268 فيروز صديق اسماعيل  ٣٥

 االول 63.268 وما بولصتايمان   ٣٦

 االول 63.048 هيام ابراهيم خليل  ٣٧

 االول 62.341 فيان طالب عبيد  ٣٨

 االول 62 بان حكمت داود  ٣٩

 االول 61.780 سرهتك جالل عثمان  ٤٠

 االول 61.658 خولة ظاهر مهيدي  ٤١

 االول 61.560 وداد حميد جبر   ٤٢

 االول 61.170 احمد زيدان خلف  ٤٣

 االول 61.146 شامل غازي يونس  ٤٤

 االول 60.951 مهابات عبداهللا خضر   ٤٥

 االول 60.902 منى مصطفى علي  ٤٦

 االول 60.756 بشار محمد علي حميد   ٤٧

 االول 60.585 فرست داود حسين  ٤٨

 االول 60.585 قصي آمال نوري  ٤٩

 االول 60.243 خديجة احمد سيتو  ٥٠

 االول 59.815 زيد عبد المجيد خضر  ٥١

 االول 59.390 ماجدة علي  شفيق  ٥٢

 االول 59.078 ايمان مجدي صالح  ٥٣

 االول 58.853   ذنونندى خليل محمد  ٥٤

 االول 58.512 ابي احمد محمد  ٥٥

 االول 58.487 امانج محمد نوري  ٥٦

 االول 58.487 صوناي تحسين محمد صالح  ٥٧

 االول 58.365 سوسن احمد ذنون   ٥٨

 االول 58.243 الفة عزت رشيد  ٥٩

 االول 57.902 هدى حامد فليح  ٦٠

 االول 57.682  سعيد حسينشهال  ٦١

 االول 57.390 جنان خضير محمد  ٦٢



 االول 57.121 شيماء فرج سلوم عبادة  ٦٣

 االول 56.902 شذى وعداهللا علي  ٦٤

 االول 56.878 سناء شفيق متي  ٦٥

 االول 56.609 سردار حسن آابني  ٦٦

 االول 52.702 اسماعيل ياسين حسن  ٦٧

 
   



 
  

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

    : اسم دورة التخرج ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣: ر الجامعي  رقم وتأريخ االم١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 74.479 ازهري قسم الباري خلف اهللا ١

 االول 66.104 اسامة عوض الكريم رفاعي ٢

 االول 64.687 مضر عبدالوهاب صبار ٣

 االول 64.020 صطام عباسحامد  ٤

 االول 64.020 محمد اسماعيل حسين ٥

 االول 62.958 محمد ناجي خضير ٦

 االول 61.333 زياد عبدالكريم سلطان ٧

 االول 60.979 عبد عباس محمد ٨

 االول 60.375 سوزي جليل صالح ٩

 االول 58.306 جاسم صالح محمود ١٠

 االول 58.208 نوزاد آامل محمود  ١١

 االول 57.632 آه زال محمد عزيز ١٢

 
    



 
  

 تخطيط اقتصادي /القتصادا: كلية االدارة واالقتصاد             القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  سبكالوريو: صباحي                                                                    الشهادة : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 77.958 هللا اهاشم محمد عبد ١

 االول 77.750 معاوية احمد العبيد ٢

 االول 77.562 محمد عزيزعبداالمير  ٣

 االول 75.916 فوزي جمعة سلطان ٤

 االول 74.791 نجم الدين هادي محمد ٥

 االول 74.312 بي رون محمد امين ٦

 االول 73.937 عماد محمود محمد ٧

 االول 73.833 اسامة عبدالمحسن محمد علي ٨

 االول 70.916 عزيز محمد رشيد ٩

 ولاال 70.625 صالح محمود عمر ١٠

 االول 67.416 ابراهيم تتو ابراهيم ١١

 االول 65.250 حمود حسين حاجي ١٢

 االول 64.937 عمر خالد محمد ١٣

 االول 6٣.562 جاسم محمد جاسم ١٤

 االول 63.229 محمد جاسم محمد ١٥

 االول 61.854 شوآت عبدالرحمن محمد ١٦

 االول 61.645 مطر حسن نجم ١٧

 االول 61.541 آاظم ابراهيم حسن ١٨

 االول 57.770 صبحي ابراهيم احمد ١٩

 االول 57.062 احمد فيصل سعيد ٢٠

 االول 56.416 لقمان فضل بابير ٢١

 االول 55.291 صالح مهدي عبيد ٢٢

 
   



 
  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 76.609ياسين حسين علي ١
 االول 73.829جنان محمود حجاب ٢

 االول 73.341هاشم محمد عمار ٣

 االول 73.219شامل عبدالقادر يحيى ٤

 االول 70.439هاشم احمد صالح ٥

 االول 69.024 نوري عبد اللطيفءرفا ٦

 االول 68.707باح محمود خضيرص ٧

 االول 68.024عبد الخالق يوسف درويش ٨

 االول 67.195عادل ياسين سعيد ٩

 االول 66.902ايمان محمود عبداهللا  ١٠

 االول 66.268سحر عبد الرزاق يحيى ١١

 االول 66.219هناء خضر محمد ١٢

 االول 65.073ياسر عدنان محمد علي ١٣

 االول 63.804يعلي محسن عل ١٤

 االول 62.926آزاد سامي رسول  ١٥

 االول 62.756 فيصل حواس خضر ١٦

 
    



 
  

   فرع ادارة صناعية االدارة:         القسم كلية االدارة واالقتصاد         :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة                                     صباحي                        : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج  ٢٨/٦/١٩٩٠ في ٣/١١/٣٣٤٣: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 87.681 وئام محمد احمد ١
 االول 84.681 نغم علي جاسم ٢

 االول 74.681 محمد جبر محمود فريحات  ٣

 االول 67.954 محمد شريف احمد ٤

 االول 63.704 احمد اديب احمد ٥

 االول 64.068 اآرم حمود حسين ٦

 االول 60.727 و حنا لشمعون سي ٧

 االول 59.000 عبد الهادي ابراهيم علي  ٨

 





   
  

      ادارة اعمال/ االدارة :        القسم كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  لجامعة ا
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج   ٣/١٠/١٩٩٠ في ٣/١١/٤٩٩٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 61.450 نزار خليل الياس ١
 الثاني 60.950 ثامر زآي عبد محمد ٢

 انيالث 59.564 جميل حسن مال حسن ٣

 الثاني 59.102 االء اديب سعيد ٤

 الثاني 58.200 خيرالدين محمد طاهر ٥

 الثاني 57.625 اديبة محمد محمود ٦

 الثاني 56.900 مي وعداهللا شريف ٧

 الثاني 56.700 صباح عبدالوهاب عبدالحميد ٨

 الثاني 56.675 نادية جميل موسى ٩

 الثاني 56.450 توناي عبدالرحمن جالل ١٠

 الثاني 56.425 سربست عبدالرحمن حسين ١١

 الثاني 55.820 ساجدة وحيد عبادة ١٢

 الثاني 55.800 نرمين مجيد حسن ١٣

 الثاني 55.675 ايمان عبدالرزاق ذنون ١٤

 الثاني 55.650 سناء فرحان علي اآبر ١٥

 الثاني 55.575 محمد هاشم احمد ١٦

 الثاني 55.150 فنار عبدالرزاق محمود ١٧

 الثاني 54.925 ابتسام جابر امانة  ١٨

 الثاني 54.425 ذآرى عزيز احمد ١٩

 الثاني 52.575 وجدان  رحمن مجهول ٢٠

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٩٠ في ٣/١١/٤٩٩٥ :رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 65.634 خالد عثمان حميد ١
 الثاني 63.024 محمد عباس حسن ٢
 الثاني 61.512 الماس عبداهللا رحيم ٣
 الثاني 61.073 جورج يوسف آرومي ٤
 الثاني 60.731 احمد غالي محمد ٥
 الثاني 60.317 محمد حسن علي ٦
 الثاني 59.902 احمد اسود مطني ٧
 انيالث 59.707 احمد حميد حمدان ٨
 الثاني 59.707 مروان غازي سرحان ٩
 الثاني 59.365 نهرو شمس الدين محمود ١٠
 الثاني 58.365 باسم بهنام باآوس ١١
 الثاني 57.682 آامل فضل رمضان ١٢
 الثاني 57.560 هناء سعيد نجم ١٣
 الثاني 57.317 ابراهيم محمد عبداهللا ١٤
 الثاني 57.243 فاطمة عبدهللا نور ١٥
 الثاني 56.560 ئام نافع سعيدو ١٦
 الثاني 56.390 سفوتغريد وديع ي ١٧
 الثاني 56.219 ايمان ناظم غزال ١٨
 الثاني 55.829 شيرزاد خالد حسن ١٩
 الثاني 55.804 عفر سليم حسنج ٢٠
 الثاني 55.585 خليل عثمان جرو ٢١
 الثاني 55.585 علي حسين عليوي ٢٢
 الثاني 55.560 سعاد عبد االمير شنشول ٢٣
 الثاني 55.024 انتصار جبار عيدان ٢٤
 الثاني 54.536 ادهام جالل مصطفى ٢٥
 الثاني 54.439 بيان محمد صديق حسين ٢٦
 الثاني 54.343 جمعة جاسم محمد عبداهللا ٢٧
 الثاني 53.512 عمار يونس مصطفى ٢٨
 الثاني 53.366 شوبو محمد محمد مراد ٢٩



  
  

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

    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٩٩٠ي ف ٣/١١/٤٩٩٥ :رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني 64.341 قاسم جواد آاظم ١

 الثاني 64.195 ديندار جميل يونس ٢

 الثاني 63.682 محمد قاسم يحيى ٣

 الثاني 63.243 جواد طه حمد ٤

 الثاني 62.219 خلود سعيد محمود ٥

 الثاني 61.780 اقبال قاسم رمضان ٦

 الثاني 61.268 انعام يونس ذنون ٧

 الثاني 60.268 داؤدسوسن منير  ٨

 الثاني 59.878 سحر محسن بديري ٩

 الثاني 59.487 رآزان عبيس داخل ١٠

 الثاني 59.463 سميرة انويا عوديشو ١١

 الثاني 59.195 هدى علي حسين ١٢

 الثاني 58.585 ة داود عبداهللامهدي ١٣

 الثاني 58.560 نادية طه سرحان ١٤

 الثاني 58.390  خالدة هاشم بشير ١٥

 الثاني 58.292 عالء عباس محمد ١٦

 الثاني 58.243 اياد سليمان فتاح ١٧

 الثاني 58.170 يوسف دنزل يوسف ١٨

 الثاني 58.097  اشواق حازم محمود ١٩

 الثاني 58.097  سوار عزالدين علي ٢٠

 الثاني 57.829 ايمان عبداهللا عمر ٢١

 الثاني 57.512 رزآار احمد عمر ٢٢

 الثاني 57.000 زهرة حميد جاسم ٢٣

 الثاني 56.560 سناء ايشو نيسان  ٢٤

 الثاني 56.512 قحطان هاشم محمود  ٢٥

 الثاني 56.487 فاتن اسماعيل خليل  ٢٦

 الثاني 56.390 عالية عبد السالم عبد الباقي  ٢٧

 الثاني 55.804 غازي عبد الكريم عزيز  ٢٨

 الثاني 54.975 نداء علي حسين  ٢٩



 الثاني 54.682 سوزان اوهانيس اثنائيل  ٣٠

 الثاني 54.560 نازدار صالح الدين رؤوف   ٣١

 الثاني 54.048 صالح محمد شهباز  ٣٢

 الثاني 53.780 ساجدة ذنون فتحي  ٣٣

 الثاني 53.536 ايسان بهجت جليل  ٣٤

 الثاني 53.536 عائشة فتاح احمد  ٣٥

 الثاني 53.243 ناصر عبد الحسين علي  ٣٦

 



   
  

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

    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٩٠ في ٣/١١/٤٩٩٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 73.365 ل محمد علي حمودياسماعي ١
  الثاني 72.926 بالل اديب ابراهيم ٢
  الثاني 71.375 اسماعيل خورشيد خسرو ٣
  الثاني 70.200 بهرم محمود صالح  ٤
  الثاني 66.725 منذر نعيم آريم ٥
  الثاني 65.958 حسن عبدالرزاق حسين ٦
  الثاني 65.937 مناف حسن يعقوب ٧
  الثاني 65.604 سعد محمد عبدهللا ٨
  الثاني 65.270 اياد امين مصباح ٩
  الثاني 63.000 فالح حسن محمد ١٠
  الثاني 62.354 ناظم حسين مصطفى ١١
  الثاني 61.895 غانم حازم محمد ١٢
  الثاني 61.541 آاروان رؤوف محمود ١٣
  الثاني 61.083 سامان طاهر معروف ١٤
  الثاني 60.645 حسين علي احمد ١٥
  الثاني 60.541 ر محمد عطبعام ١٦
  الثاني 60.479 اسكندر اسماعيل سعد ١٧
  الثاني 59.854 طبيق النور حاج  ١٨
  الثاني 59.000 عصام تقي مجيد ١٩
  الثاني 59.354 عامر عبد محمد ٢٠
  الثاني 59.312 عامر آورآيس الياس ٢١
  الثاني 59.041 محمد سعيد حمودي ٢٢
  لثانيا 58.750 فراس فالح حسن ٢٣
  الثاني 58.479 شمخي جابر ظاهر   ٢٤
  الثاني 58.437 عزيز يوسف محمد  ٢٥
  الثاني 58.437 فواز هاشم خليل  ٢٦
  الثاني 58.333 منعم عجيل جبر  ٢٧
  الثاني 58.000 محمد جالوي حماد  ٢٨
  الثاني 57.812 محمد عبدهللا جاسم  ٢٩



  الثاني 57.583 فارس مصطفى حامد  ٣٠
  الثاني 57.291 معةحربي سمين ج  ٣١
  الثاني 57.125 دلشاد انور صالح   ٣٢
  الثاني 56.812 حسين آاظم جاسم  ٣٣
  الثاني 56.375 احمد شهاب احمد   ٣٤
  الثاني 56.104 عبد حمد ابراهيم  ٣٥
  الثاني 56.062 زاهر محمود رشيد  ٣٦
  الثاني 55.208 ابراهيم حافظ حسين  ٣٧
  نيالثا 54.229 حبيب حسن عبدهللا   ٣٨
  الثاني 54.645 محمود جمعة قارة  ٣٩
  الثاني 53.479 هشام حسين حسن  ٤٠

  



 
   

  

 تخطيط اقتصادي /القتصادا: كلية االدارة واالقتصاد             القسم :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:                    الشهادة صباحي                                                 : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٩٠ في ٣/١١/٤٩٩٥:  االمر الجامعي رقم وتأريخ ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 69.333  ن حسين رحيميمحس ١

 الثاني 66.770 خلف نوار عيد م ٢

 الثاني 64.187 زيد حامد نجم ٣

 الثاني 63.500  طاويصالح محمد صالح ٤

 الثاني 61.854 بشار سعيد فتح اهللا ٥

 الثاني 61.416 يوسف فتحي عبدهللا ٦

 الثاني 60.708 خالد ابراهيم ناصر  ٧

 الثاني 60.500 علي حسن عبد ٨

 الثاني 60.395 حسنحسين زينل علي  ٩

 الثاني 59.666 شكيب جميل مجيد ١٠

 الثاني 59.645 احمد حمة تقي حمة ١١

 الثاني 59.312 انور علي حمة عزيز ١٢

 الثاني 58.542 محمد عبدهللا مرعي  ١٣

 الثاني 58.541 آرام عمر علي  ١٤

 الثاني 58.250 شارق عصام بشير ١٥

 الثاني 57.729 مؤيد عبدالجبار نور علي ١٦

 الثاني 57.145 لندر زين العابدينعباس ق ١٧

 الثاني 57.104 وحيد عزيب ابراهيم  ١٨

 الثاني 56.604 موفق عبدهللا صالح  ١٩

 الثاني 56.104 عبدالواحد مصطفى علي  ٢٠

 الثاني 55.625 عماد ابراهيم عبدهللا ٢١

 الثاني 55.166 امانج نوري رشيد ٢٢

 الثاني 55.062 سليم آامل داخل  ٢٣

  الثاني 53.770 ء عكاب خلفعال  ٢٤
  الثاني 52.854 خورشيد احمد حسين  ٢٥

 
   



  

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

    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٩٠ في ٣/١١/٤٩٩٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 62.195محفوظ عبد الكريم سامي ١
 الثاني 61.414همسة ممتاز محمد رشاد  ٢

 الثاني 59.853تحسين عمر قادر ٣

 الثاني 58.439حمد يونس سليم ٤

 الثاني 54.853محمد خليل حسن ٥

 الثاني 54.585نجمة حميد اهللا جبر ٦

 



   
  

   فرع ادارة صناعية االدارة:         القسم       كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                           : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٩٠ في ٣/١١/٤٩٩٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٨٩/١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 60.204 رزآار محمد امين سليم ١
 الثاني 60.136 عباس ابراهيم آسار  ٢

 الثاني 58.909 محمد شكري جرجيس  ٣

 الثاني 57.113 سردار فتاح بيبو ٤

 الثاني 54.750 هيفاء خضير آريم ٥

 الثاني 54.022 طلعت نشأت محمد شريف ٦

 
 


