
 
  

  االدارة :         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                  سنوات) ٥(مدة الدراسة  /صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤  في ٢٤٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٣/١٩٧٤ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٣٥ اكرم یاسین محمود .١
 االول ٨٠٫٠٠ یوحنا عبد ال ادم .٢
 االول ٧٧٫٨٥ محفوظ حمدون عبد الصواف .٣
 االول ٧٦٫٩١ خالد ابراھیم فتاح .٤
 االول ٧٦٫٦٠ حازم محمد قدو .٥
 االول ٧٦٫٣٣ كیوجوزیف الیاس یعقوب  .٦
 االول ٧٥٫٨٩ سالم سلیمان محمد یحیى .٧
 االول ٧٤٫٢٢ زھیر ابراھیم یوسف البولص .٨
 االول ٧٤٫١١ اكرم سلیمان عزیز االتروشي .٩

 االول ٧٤٫٠٩ عزام سلیمان حسن الطحان .١٠
 االول ٧٤٫٠٢ والء یاسین محمد الدباغ .١١
 االول ٧٣٫٦٤ حازم زكي یاسین .١٢
 االول ٧٣٫٤٠ اغابتسام محمد علي الدب .١٣
 االول ٧٣٫٢٥ ادیب مجید حامد الراوي  .١٤
 االول ٧١٫٥٨ رسمي محمود عبد السالم الحسن .١٥
 االول ٧٠٫٩٣ نافلة عبد النافع عبدالحكیم محمد  .١٦
 االول ٧٠٫٦٠ خولة ابراھیم حسن الصفار .١٧
 االول ٧٠٫٢٥ ماھر علي عبد اهللا الحمداني .١٨
 االول ٦٩٫٧٣ محمد محمد نجیب الحافظ .١٩
 االول ٦٩٫٤٢ غانم سعد اهللا امین .٢٠
 االول ٦٩٫٢٢ سمعان كبرو حنا ال سعید .٢١
 االول ٦٩٫٠٧ جورج عیسى كبرو .٢٢
 االول ٦٨٫٧٣ مروان محمد حسن االسمیع .٢٣
 االول ٦٨٫٢٩ یوارش زیا یلدا المودیشو .٢٤
 االول ٦٨٫٢٤ امیر عبد الواحد جرجیس .٢٥
 االول ٦٦٫٨٩ زھیر ابراھیم محمد خطاب .٢٦
 االول ٦٦٫٨٠ مد سعید عبداهللا القصابھاشم مح .٢٧
 االول ٦٦٫٥١ رحاب حمدي یحیى قاسم اغا  .٢٨
 االول ٦٦٫٤٩ نوفل عبد الفتاح رشید الرضواني .٢٩
 االول ٦٦٫١١ سھیلة فتحي محمود .٣٠
 االول ٦٥٫٢٤ عبد الحكیم سعید بشیر .٣١
 االول ٦٥٫٠٠ عبد الواحد حمید حموالنیش .٣٢
 االول ٦٤٫٨٥ زھیر یوسف توما .٣٣
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  االدارة :         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                  سنوات) ٥(مدة الدراسة  /صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤  في ٢٤٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٣/١٩٧٤ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٤٫٨٢ سل توفیق محمود محمد امینبا .٣٤
  االول ٦٤٫٦٤ محمد عبد الرحمن محمد علي حامد .٣٥
  االول ٦٤٫٣٦ فائزة مصطفى عبد الرحمن الیوزبكي .٣٦
 االول ٦٣٫٩٦ محفوظ حامد عبد اهللا فتحي .٣٧
 االول ٦٣٫٧٨ فائزة انور عمر قصاب باشي .٣٨
 االول ٦٣٫٦٢ محي الدین محمد صالح یحیى الدباغ .٣٩
 االول ٦٢٫٩٦ ل قاسم جرجیس الخفافنبی .٤٠
 االول ٦٢٫٨٣ سامي یونان متي .٤١
 االول ٦٢٫٤٤ امیة توفیق نجیب الجادر .٤٢
 االول ٦٢٫٢٦ خالد احمد محمد .٤٣
 االول ٦٢٫١٦ حكمت نایف خطاب العمر .٤٤
 االول ٦٢٫١١ خالد ذنون عبد اهللا الطبو .٤٥
 االول ٦٢٫٠٠ عدنان حسن علي  .٤٦
 لاالو ٦١٫٩٨ محمد یونس حمو .٤٧
 االول ٦١٫٦٩ حسن سلیمان عبد اهللا .٤٨
 االول ٦١٫٦٩ مادلین یعقوب یعقوب الھاللي .٤٩
 االول ٦١٫٢٤ حازم محمود فتحي .٥٠
 االول ٦١٫٢٠ ناطق عبد العزیز اسماعیل .٥١
 االول ٦١٫٠٥ خالد شاھین حمودي .٥٢
 االول ٦٠٫٩٨ مظفر یونس محمود المشھداني .٥٣
 االول ٦٠٫٨٣ حازم بشیر عبد اهللا .٥٤
 االول ٦٠٫٧٦ سعدون محمدھاني  .٥٥
 االول ٦٠٫٠٥ طارق شاھین حمودي  .٥٦
 االول ٥٩٫٩١ ھیثم ابراھیم محمد عبد الغني .٥٧
 االول ٥٩٫٧٤ عبد القادر فتحي عبد القادر .٥٨
 االول ٥٩٫٦٩ عبد الجواد اسماعیل الحاج احمد  .٥٩
 االول ٥٩٫٤٧ محمد یونس فتحي .٦٠
 االول ٥٩٫١٨ ھاني محمود اسماعیل .٦١
 االول ٥٨٫٩٣ د سلماننوفل محمو .٦٢
 االول ٥٧٫٤٨ فریال عبد المنعم داؤد .٦٣
 االول ٥٧٫٤٦ خالد محمود محمد .٦٤
 االول ٥٦٫٨٢ باسم یحیى حمید الجلبي .٦٥
 االول ٥٤٫٨٧ حامد الحاج ابراھیم ناصر .٦٦
 االول ٥٤٫٣٣ حسین محمود احمد القدو .٦٧
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  االقتصاد:          القسم ة واالقتصاد     كلية االدار:  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                    سنوات) ٥(مدة الدراسة / صباحي: الدراسة 
  

          :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤  في ٢٤٨ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٣/١٩٧٤ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
 االول ٨٣٫٦٣ ذنون یونس بكر البكر   .١
 االول ٨٣٫٣٨ علي محمد خلیل الحمود   .٢
 االول ٧٧٫١٨ مظفر ادیب عبدالسالم الصمیدعي   .٣
 االول ٧٤٫٥٧ محمد مصطفى سلیمان الجبوري   .٤
 االول ٧٤٫١٤ احمد ابراھیم منصور   .٥
 االول ٧٣٫٧٩ غانم محمد توفیق القصاب   .٦
 االول ٧٣٫٣٦ رھان احمد عبدالرحمنب   .٧
 االول ٧١٫٩٨ صمیم ادریس حسین   .٨
 االول ٧١٫٨٨ فاروق قاسم المال جاسم   .٩

 االول ٧١٫٥٩ قاسم یحیى سلیمان االجار   .١٠
 االول ٧٠٫١٨ فاضل محمد عبداهللا الشكرجي   .١١
 االول ٧٠٫٠٢ ایاد بشیر عبدالقادر الجلبي   .١٢
 االول ٦٩٫٤٨ ھیفاء فاضل سلیمان العبد   .١٣
 االول ٦٧٫١٤ محمد طلیع یحیى الصفار   .١٤
 االول مقبول سلیمان داؤد سلیمان الحافظ   .١٥
 االول مقبول مریم سمعان یس الخوزیمي   .١٦
 االول ٦٣٫٢٠ نبیل ابراھیم محمود الجلبي   .١٧
 االول مقبول ابراھیم شھاب احمد النجار   .١٨
 االول ٦٢٫٩١ ملوك حمید یحیى احمد   .١٩
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  االدارة:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :             الكلية جامعة الموصل :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                    سنوات) ٥(مدة الدراسة / صباحي: الدراسة 
  

        :ة التخرج   اسم دور٢٥/٩/١٩٧٤  في ٣/٩/١٧٠٧٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٣/١٩٧٤ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٨٫٢٢ سمیر ذنون سعید   .١
 الثاني ٦٣٫٧١ خلیل ابراھیم عبد اهللا   .٢
 الثاني ٦٢٫٩٥ احمد حسون عبد الصمیدعي   .٣
 الثاني ٦٢٫٤٧ سعد اهللا نجم فتحي العاني   .٤
 الثاني ٦١٫٦٧ شاھھ یونس حسین   .٥
 الثاني ٦١٫٦٤ لي عبد الرحمناحمد محمد ع   .٦
 الثاني ٦٠٫٧٨ محمود عبد اهللا الصفو   .٧
 الثاني ٦٠٫٦٨ سالم یونس وھب ھماش   .٨
 الثاني ٦٠٫٢٠ مھدي صالح محمود   .٩

 الثاني ٥٩٫٥٦ عناد صالح حقي الفارسي   .١٠
 الثاني ٥٩٫٥٦ امیرة شیت جاسم ال عبار   .١١
 الثاني ٥٩٫٣٦ عبد االلھ محمد ذنون الوتار   .١٢
 الثاني ٥٩٫٢٤ صور كمورهفرنسیس من   .١٣
 الثاني ٥٩٫١٥ كمال حمدي علي   .١٤
 الثاني ٥٩٫١٣ غالب فاضل حسین    .١٥
 الثاني ٥٩٫١٢ عبد الستار مجید فتحي   .١٦
 الثاني ٥٩٫١١ قصي یحیى قاسم حسین   .١٧
 الثاني ٥٩٫٠٠ اكرم یونس محمد العالف   .١٨
 الثاني ٥٨٫٧٦ حبیبة بھنام توما   .١٩
 نيالثا مقبول صبحي محمد امین العمري   .٢٠
 الثاني مقبول ولید عبد اهللا خلف   .٢١
 الثاني ٥٧٫٤٩ طھ محمود یونس   .٢٢
 الثاني ٥٧٫٤٥ فریال عبد الرزاق عبد الفتاح الكاتب   .٢٣
 الثاني ٥٧٫١٥ حسین محمد حسین الصفار   .٢٤
 الثاني ٥٥٫١٣ مظفر عبد السالم عبد الواحد القطان   .٢٥
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  االقتصاد :         القسم كلية االدارة واالقتصاد      :  جامعة الموصل            الكلية:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    سنوات) ٥(مدة الدراسة / صباحي: لدراسة ا
  

      :  اسم دورة التخرج ٢٥/٩/١٩٧٤في   ٣/٩/١٧٠٧٩ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٣/١٩٧٤ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني جید معن عبدالقادر زكر   .١
 الثاني ٦٢٫٣٠ حسین حسن حمید الھاشمي   .٢
 الثاني ٦١٫٥٥ احمد عبد حسین   .٣
 الثاني مقبول صفاء احمد علي   .٤
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