
  
 

 ادارة اعمال/االدارة: القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
 

 بكالوريوس: الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة 
 

   :اسم دورة التخرج      ۱/۱۰/۱۹۹٥في۱/٦٤٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ۱۹۹٤/۱۹۹٥: سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.377 اسماعيل عبدالجبار فتحي  .۱
 الثاني 61.183 موفق احمد سلطان علي  .۲
 الثاني 60.578 طالل ادريس حامد العبادي  .۳
 الثاني 60.249 نشوان مهيدي مرعي  .٤
 الثاني 59.785 ليلى خضر الياس  .٥
 الثاني 59.344 حسن علي مصطو  .٦
 الثاني 58.387 ابراهيم سليم محمد  .۷
 الثاني 57.653 شريف محمد عباس  .۸
 الثاني 57.497 عاصم عبدهللا عزيز  .۹

 الثاني 57.382 سعد محمد شريف  .۱۰
 الثاني 56.510 ابراهيم محمود جبارة  .۱۱
 الثاني 53.149 امونة عبد طه  .۱۲

 
 
 
 
 
 
   
 

  اقتصاد عام/االقتصاد:القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
 

 بكالوريوس: الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة 
 

   :اسم دورة التخرج      ۱/۱۰/۱۹۹٥في ۱/٦٤٥:رقم وتأريخ االمر الجامعي ۱۹۹٥/ ۱۹۹٤: سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.818 هناء دنخا الزار  .۱
 الثاني 60.328 ايوب حسن حسين   .۲
 الثاني 58.393 شار سعدت طه ي  .۳
 الثاني 57.470 انتصار خليل حسن   .٤
 الثاني 57.276 عيدان ابراهيم محمد فنش   .٥
 الثاني 56.932 قصي عباس محمد   .٦
 الثاني 55.849 زكية يوحنا اينا    .۷

 
  



 
 االحصاء:القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

 
 بكالوريوس: الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة 

 
   :اسم دورة التخرج       ۱/۱۰/۱۹۹٥في۱/٦٤٥:االمر الجامعي رقم وتأريخ    ۱۹۹٤/۱۹۹٥: سنة التخرج 

                            
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 71.499 سمير عبده حسن  .۱
 الثاني 63.866 مؤيد محمود عبد الغني  .۲
 الثاني 63.300 عمر غانم ذنون  .۳
 الثاني 62.954 فاضلي ولد الزين ولد محمد  .٤
 الثاني 62.654 شهلة هاني علي  .٥
 الثاني 61.837 عمار عادل محمد سليم  .٦
 الثاني 61.602 فنار فائز عبد هللا  .۷
 الثاني 60.348 حسن محمد جبريل  .۸
 الثاني 59.708 أمل جاسم محمد حسن  .۹

 الثاني 58.719 ياسين محسن محمد امين  .۱۰
 الثاني 58.266 يرى الجواقصي قاسم يحي  .۱۱
 الثاني 57.705 صفوان مظفر سعيد  .۱۲
 الثاني 57.٦٥٤ ذكرى خليل ابراهيم  .۱۳
 الثاني 55.102 صفاء عادل عثمان بكر  .۱٤
 الثاني 54.248 بيلكي عرفان شاكر  .۱٥
 الثاني 53.595 سميرة هاشم فضالة  .۱٦

 
  
 

 االدارة الصناعية/االدارة:القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
 

 بكالوريوس: الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة 
 

   :اسم دورة التخرج           ۱/۱۰/۱۹۹٥في۱/٦٤٥:رقم وتأريخ االمر الجامعي ۱۹۹٤/۱۹۹٥: سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 64.722 شامل عمر علو  .۱
 الثاني 62.938 طالل يونس خليل محمد الزهرة  .۲
 الثاني 61.704 رمضان اسماعيل عبد هللا  .۳
 الثاني 58.618 هاشم جاسم محمد  .٤
 الثاني 57.824 معتز محمد غالب   .٥
 الثاني 57.609 مقداد محمود صالح  .٦
 الثاني 56.521 ابتسام حازم ناصر  .۷
 الثاني 55.539 احمد حازم حسين  .۸

 
  



 
 اقتصادي تخطيط/اقتصاد:القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

 
 بكالوريوس: الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة 

 
   :اسم دورة التخرج        ۱/۱۰/۱۹۹٥في۱/٦٤٥:رقم وتأريخ االمر الجامعي  ۱۹۹٤/۱۹۹٥: سنة التخرج 

                            
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 61.054 يوسف رحيم خلف   .۱
 الثاني 60.669 قاسم محمد يونس   .۲
 الثاني 59.940 ناسك علي حمه رشيد  .۳
 الثاني 58.705 سعدي مرشد ياسين  .٤
 الثاني 57.165 ليلى اكرم شفيق  .٥
 الثاني 56.273 خالد سعيد عبدالقادر  .٦

 
  
 

         المحاسبة:     القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
 

 بكالوريوس: الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة 
 

   :اسم دورة التخرج   ۱/۱۰/۱۹۹٥في ۱/٦٤٥:رقم وتأريخ االمر الجامعي        ۱۹۹٤/۱۹۹٥:سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 70.737 نشوان حميد مجيد التمر ١

 الثاني 68.920 محسن مطر محسن ٢

 الثاني 68.199 الصديق محمد حبيب ٣

 الثاني 67.387 وثر حيدر عبدهللاك ٤

 الثاني 66.258 محمد مصطفى محمد  ٥

 الثاني 63.850 اسماعيل ابراهيم احمد ٦

 الثاني 63.241 امين صالح امين ٧

 الثاني 63.101 كامل محمد محمد مسلم ٨

 الثاني 62.472 ميسرة عامر سعدون ٩

 الثاني 61.915 عبد الحسين علي ولي ١٠

 الثاني 61.663 عبدالهادي عبد الجبار محي الدين ١١

 الثاني 61.331 اسعد عبد الواحد ذنون يونس ١٢

 الثاني 61.179 آمنة عدنان عمر علي ١٣

 الثاني 60.525 عشتار مظفر احمد ١٤

 الثاني 60.188 سالم ساعد محمد ١٥

 الثاني 60.178 جاكلين داؤد ايشايا ١٦

 الثاني 59.857 أمامة زياد محمود الجليلي ١٧



 الثاني 59.833 واثق فتحي سلطان ١٨

 الثاني 59.684 بدور سامي محمود سلو ١٩

 الثاني 59.251 اسماء سالم ايوب ٢٠

 الثاني 59.041 امل ميخا جبو توحي ٢١

 الثاني 59.019 وصفي ارشيد عيسى ٢٢

 الثاني 58.904 ماهر نمر سلمان الحداد ٢٣

 الثاني 58.418 فيفيان كوركيس عوديشو ٢٤

 الثاني 58.171 سفيان غانم يونس الشرابي 25
 الثاني 57.794 اطياف ممتاز زيدان 26
 الثاني 57.783 ميديا خضر ظاهر مصطفى 27
 الثاني 57.405 رواء هاشم صبري 28
 الثاني 57.337 حسن يكرو عل 29
 الثاني 57.204 اياد عادل جميل حداد 30
 يالثان 56.998 عادل ناصح مخلف 31
 الثاني 56.407 حسن غانم مرعي 32
 الثاني 56.258 ثائر مصطفى علي حمد 33
 الثاني 54.753 حمد عبدهللامبان احمد  34
 الثاني 54.743 باسل ابراهيم سعيد طه 35
 الثاني 54.623 احمد عاصي علي 36
 الثاني 54.331 علي حازم محمد النجفي 37
 الثاني 54.070 بان صموئيل شيت 38

 
 


