
 
  

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

  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج  ٢٨/٧/١٩٩١ في ٣/١١/٢٠٤١: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 84.459 محمد عبد الوهاب عزيز  ١

 االول 74.513 ليث نافع ابلحد حداد ٢

 االول 70.756 زآية سعدون عمر دوسكي ٣

 االول 68.432 لطيف ابراهيم عطية ٤

 االول 66.378 عصام محمد سعيد ٥

 االول 63.810 خدر حسن ممند ٦

 االول 62.621 بشرى قاسم محمود ٧

 االول 60.864 صالح عبداهللا محمد ٨

 االول 60.378 فيصل نجم عبداهللا ٩

 االول 59.486 طالل خالد نوري الفيصل  ١٠

 االول 59.189 ن مهاويطالل ريا ١١

 االول 58.513 منتهى توفيق ججو ١٢

 االول 57.945 مشير رشيد عبداهللا ١٣

 االول 57.189 ريتا آامل خضر ١٤

 االول 56.729 سيران دالور زياد ١٥

 االول 56.621 اسماعيل بير داؤد اسماعيل ١٦

 االول 56.351 رجس ذآربفرحان  ١٧

 ولاال 55.054 طالل صالح محمد ١٨

 االول 54.972 اسراء فيصل خليل ١٩

 االول 53.027 هناء حسن بطي ٢٠

 
 
 



   
  

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

  بكالوريوس:             الشهادة                        صباحي                                         : لدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج ٢٨/٧/١٩٩١في ٣/١١/٢٠٤١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  لاالو 86.815 رعد عدنان رؤوف ١

 االول 76.394 سعيد علي حسو ٢

 االول 73.973 ابراهيم خليل ابراهيم ٣

 االول 71.605 احمد علي حسن ٤

 االول 70.921 خزعل ادريس عباس ٥

 االول 70.842 زينب عبد االله احمد الجوادي ٦

 االول 69.736 يسرى مال اهللا عبد اهللا  ٧

 االول 69.184 اآرم علي حسين ٨

 االول 68.763  خلفدرويش عيسى ٩

 االول 68.710 بيداء احمد صالح الخيرو  ١٠

 االول 68.052 علي ابراهيم جاسم ١١

 االول 67.342 حسين عبد الرحمن عمر ١٢

 االول 67.105 يوسف قادر تايه ١٣

 االول 64.500 وفاء حميد ابراهيم ١٤

 االول 64.131 مها ابراهيم علي فندي ١٥

 االول 60.394 مة رزنكار اسماعيل حا ١٦

 االول 59.947 نهله حامد ابراهيم ١٧

 
 

    
 
 

    



   
  

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

  بكالوريوس:             الشهادة   صباحي                                                              : لدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج ٢٨/٧/١٩٩١ في ٣/١١/٢٠٤١: رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 90.948 ناصر سالم مصطفى.١

 االول 87.358 ثامر احمد عاصي.٢

 االول 80.794 هند ابراهيم عبداهللا.٣

 االول 80.128 سحر محمد طاهر يونس.٤

 االول 79.435 منذر صبحي عبداهللا غنام.٥

 االول 77.512 مثنى حسن مرعي.٦

 االول 76.205 دريد زآي نعوم.٧

 االول 75.923 وسن قرياقوس يعقوب.٨

 االول 74.641 جبل محمد جبل محمد.٩

 االول 74.487 اهيم الحان خضوري ابر.١٠

 االول 73.435 علي عثمان نايف.١١

 االول 72.948 امل بطرس ابراهيم.١٢

 االول 72.846 اسماء عبد االله حميد حسين.١٣

 االول 72.435 عدنان عبد المسيح زورا.١٤

 االول 71.410 ورقاء عبد العليم احمد.١٥

 االول 71.358 نياز عثمان صالح.١٦

 لاالو 71.333 غسان هاني محمود.١٧

  االول 71.256 نشوة جورج سليم.١٨

 االول 70.974 فوزة احمد ذنون.١٩

 االول 70.846 علي رشو شرف .٢٠

 االول 70.615 محسن متعب شاهر.٢١

 االول 70.179 حسن عبد الهادي يحيى.٢٢

 االول 70.102 نظير بشير احمد.٢٣

 االول 69.820 محمد احمد خليل.٢٤

 االول 69.794 ميرخان ليون القس متي.٢٥

 االول 69.512 ان آمال سلوسلو.٢٦

 االول 69.358 عوني عبد الفتاح ابو نواس.٢٧

 االول 66.794 سوزان احمد قادر.٢٨

 االول 65.948 بشار غانم حامد.٢٩

 االول 65.743 فوزية ياسين حاجي.٣٠

 االول 65.333 سفيان محمد سعيد حمو.٣١



 االول 65.026 عبداهللا يونس عبداهللا.٣٢

 االول 64.512 بيداء محمد نوري علي.٣٣

 االول 64.487 سالم جميل جاسر.٣٤

 االول 63.538 احمد محمد سليمان.٣٥

 االول 63.333 احمد عبد الفتاح عبداهللا.٣٦

 االول 62.641 صالح عبد الهادي عبد الجبار.٣٧

 االول 62.589 سهيلة عبد الصاحب عزيز.٣٨

 االول 62.051 فاطمة احمد محمد.٣٩

 االول 61.846 غنيمة خليل حمود.٤٠

 االول 61.820  خيرات جوالقمالك.٤١

 االول 61.923 أشنا سعيد آريم.٤٢

 االول 61.769 لؤي عصام عبد السالم.٤٣

 االول 60.435 سالم محمود علي .٤٤

 االول 59.179 فيان محمد بهاء الدين.٤٥

 االول 58.641 باسمة سامي ايوب.٤٦

 االول 58.256 ماجد نمر سلمان حمد.٤٧

 االول 58.128 هناء آافي هاشم.٤٨

 االول 57.384 مل ابراهيم قاسما.٤٩

 االول 56.871 اهللاد حكمت علي م.٥٠

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج    ٢٨/٧/١٩٩١ في ٣/١١/٢٠٤١: قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٩٠/١٩٩١:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  ولاال 89.512 يد احمد المالح ؤمحمود م ١

 االول 81.820 سندس عبد الحميد احمد ٢

 االول 81.153 نغم نزار محمد رؤوف ٣

 االول 80.230 اآرام تحسين توفيق ٤

 االول 78.615 فاضل عباس حسن ال فرج ٥

 االول 78.153 اسماء محمد سعيد عبد الصمد ٦

 االول 78.000 قسمة غازي بكر ٧

 االول 77.666 محاسن عبد الوهاب عزيز ٨

 االول 77.564 اقبال نعيم عمران ٩

 االول 77.461 احمد غانم احمد  ١٠

 االول 77.410 بلسم نافع نعيمي ١١

 االول 77.076 عزة مصطفى عبد القادر ١٢

 االول 77.000 االء ادريس محمد سليمان ١٣

 االول 76.589 منى سعدون داود  ١٤

 االول 76.256 هادي زيا عبداهللا ١٥

 االول 74.564  الحميد شريفمحمد عبد ١٦

 االول 74.358 ريزان فائز سعيد ١٧

 االول 73.948 شهلة حقي مجيد ١٨

 االول 71.846 بهاء الدين احمد فتح اهللا ١٩

 االول 70.948 ايمان نامق حميد ٢٠

 االول 70.512 قيوم بازيد محمد الزيباري ٢١

 االول 70.48٧ نبا عبد الزهرة شمخي ٢٢

 االول 70.076 ب عبداهللارواء نجي ٢٣

 االول 68.102 فاطمة فاضل عباس ٢٤

 االول 68.025 علياء عبد الحسن خلف ٢٥

 االول 66.948 طالل عبد الرزاق الحسو  ٢٦

 االول 66.923 عماد طارق يحيى الوتار ٢٧

 االول 66.871 جنان محمد صالح علي ٢٨



 االول 66.717 صباح محمد ديب حسو ٢٩

 االول 66.564 د منصورسناء ابلح ٣٠

 االول 66.538 سهير احمد طه ٣١

 االول 66.410 وسام ادريس حبيب ٣٢

 االول 66.128 بان ابلحد منصور ٣٣

 االول 66.102 تيمور هشام نصرت ٣٤

 االول 65.102 مهدي مصلح علي ٣٥

 االول 64.512 ربى نزار محمد علي ٣٦

 االول 63.822 هاجر ذياب جدي ٣٧

 االول 63.538  سالم مال اهللانادية ٣٨

 االول 63.384 هبة صالح الدين عبداهللا ٣٩

 االول 63.282 جبار معروف عارف ٤٠

 االول 63.256 فاتن حكمت داود ٤١

 االول 62.717 يستون احمد حسن ٤٢

 االول 62.692 سنان سعيد احمد ٤٣

 االول 62.589 سعاد خليل جرجيس ٤٤

 االول 62.410 روناك عبد الحميد حمي ٤٥

 االول 62.384 سعاد محي الدين امين ٤٦

 االول 62.230 خالدة خليل ابراهيم ٤٧

 االول 61.846 عبداهللا عبد المجيد صالح  ٤٨

 االول 61.230 نعم شكيب يحيى ٤٩

 االول 60.897 امل مصطفى محمود ٥٠

 االول 60.589 فيحاء عبد المنعم عزيز ٥١

 االول 60.487 عامر عبد ايليا ٥٢

 االول 60.307 محمد قصي محفوظ علي ٥٣

 االول 60.128 نهاد اسماعيل حافظ ٥٤

 االول 59.820 وسام صالح الدين جبار  ٥٥

 االول 59.410 احمد عادل محمود ٥٦

 االول 59.307 امجد احمد حمزة ٥٧

 االول 59.000 صالح احمد عبداهللا ٥٨

 االول 58.974 سارية عبد الرزاق  محمد ٥٩

 االول 58.076 خالدة سالم ايوب ٦٠

 االول 57.512 بشرى محمد يعقوب ٦١

  



   
  

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

  بكالوريوس:  الشهادة                                    صباحي                                           : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج   ٢٨/٧/١٩٩١ في ٣/١١/٢٠٤١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١- ١٩٩٠: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  ولاال 83.097 صباح حمزة علي .١

 االول 82.146 شيماء محمد نجيب جميل.٢

 االول 81.170 سميرة توفيق جعفر .٣

 االول 76.048 شذى صابر يونس.٤

 االول 75.414 حذام زآي رشيد.٥

 االول 73.024 ابراهيم محمد محمود.٦

 االول 72.536 احالم طالب شكر.٧

 االول 70.170 االء حمزة حسين.٨

 االول 70.048 خدر عمر عبدهللا.٩

 االول 68.878 لمياء علي يحيى حسن .١٠

 االول 67.560 لولو زيد حمدان المصالحة.١١

 االول 67.463 هوار محمد رؤوف توفيق.١٢

 االول 66.756 صباح عزيز مصطفى عمر.١٣

 االول 66.341 رياض زعيان فريح.١٤

 االول 65.756 محمد شريف عبدهللا ادم .١٥

 االول 65.585 عبد عزيز آرآز.١٦

 االول 65.073 انغادة سالم يون.١٧

 االول 63.780 ياسر احمد علي يوسف.١٨

 االول 63.243 قصي مناف حسين.١٩

 االول 63.146 سيامتد عثمان محمد.٢٠

 االول 62.902 ئاوات حسن امين.٢١

 االول 62.163 محمد عبدهللا بالج.٢٢

 االول 62.024 ايمان محمد ارحيل.٢٣

 االول 62.000 بسام عبدهللا علي .٢٤

 االول 61.121 يرقادر ابراهيم باب.٢٥

 االول 61.069 اسماعيل محجوب عبدهللا.٢٦

 االول 60.804 هدى جاسم محمد.٢٧

 االول 60.731 ادريس خضر عبدهللا.٢٨

 االول 60.560 محمد غياث راتب النحيل.٢٩

 االول 60.487 صابر عبدهللا محمد.٣٠

 االول 60.292 انعام فالح دخيل.٣١



 االول 59.804 بيداء شاآر قاسم.٣٢

 االول 59.757 يل عبيدفالح اسماع.٣٣

 االول 59.634 جاسم سليمان رجب .٣٤

 االول 59.222 ترآي آريم حسون.٣٥

 االول 58.878 عبدالحميد عمر محمد الجبوري.٣٦

 االول 58.707 عبدالحسين علي آريم.٣٧

 االول 58.487 رازاو قادر بكر.٣٨

 االول 58.170 شكرية طارق عبدهللا.٣٩

 االول 57.585 حسين محمد حسن.٤٠

 االول 56.288 م عبد عليوي سال.٤١

 
 

    
 



   
  

  التخطيط االقتصادي/االقتصاد:  القسم    كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس: ادة   الشه               صباحي                                                               : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج     ٢٨/٧/١٩٩١ في ٣/١١/٢٠٤١ :  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 89.666 ميسون جاسم داؤد.١

 االول 81.547 عواطف محمد عزيز.٢

 االول 80.976 ضحى سالم احمد .٣

 االول 78.166 حسن حامد محمد.٤

 االول 77.023 اسماعيل مصطفى عبدالرحمن.٥

 االول 76.619 جيان طالب شريف.٦

 االول 74.714 لبنى ادريس عبدالقادر.٧

 االول 74.000  جالل حسينادازئ.٨

 االول 72.904 اسماعيل علو سلو.٩

 االول 72.190 اشرف علي غائب.١٠

 االول 70.904 نداء عبدالغني حسين.١١

 االول 70.333 هيثم اآرم سعيد.١٢

 االول 68.261 ساالر توفيق محمد .١٣

 االول 67.928 زمناآو حمة علي .١٤

 االول 66.571 مها فتاح محمد.١٥

 االول 66.190 يوسف محمود حمد.١٦

 االول 66.095 عبدالجبار مجيد حاجي.١٧

 االول 65.904 سيروان رفيق مصطفى.١٨

 االول 65.857 هاشم عزيز احمد.١٩

 االول 65.809 سامان ابوبكر علي.٢٠

 االول 64.714 جبار علي ابراهيم.٢١

 االول 64.690 زينب عبد القادرالنعيم.٢٢

 االول 64.357 انس زهير احمد .٢٣

 االول 62.714 احمد عبدالكريم محمد.٢٤

 االول 62.690 عامر نوح رفو.٢٥

 االول 62.428 صابر محمد قادر.٢٦

 االول 62.285 طان سويدان اوهيديسل.٢٧

 االول 61.928 غالب احمد عبدالرحمن.٢٨

 االول 61.880 صديق امين سليمان.٢٩

 االول 61.738 محمود عبد حمادي.٣٠

 االول 61.523 محمد مصطفى احمد.٣١



 االول 61.023 عبير عبدالهادي عبدالرزاق.٣٢

 االول 60.904  احمد آريمهآاو.٣٣

 االول 60.595 محمد مصطفى محمد علي .٣٤

 االول 60.023 مثنى عبدالمجيد حسن.٣٥

 االول 59.738 سيروان احمد اوسنة رشيد.٣٦

 



   
  

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

    :سم دورة التخرج ا   ٢٨/٧/١٩٩١في٣/١١/٢٠٤١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٠/١٩٩١:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 68.500 ن طيبصالح عبد الرحم.١

 االول 68.000 محمد عبد السالم يحيى .٢

 االول 65.175 خلف جاسم احمد.٣

 االول 63.450 عبد اهللا حمد محمد.٤

 االول 62.625 آمال سليمان محمد شيت .٥

 االول 61.450 شوان ابراهيم محمد.٦

 االول 60.950 رشيد علي لطف اهللا.٧

 االول 60.600 فياز حميد برايم.٨

 االول 57.400 هل صديق علي من.٩

 االول 57.175 فرحان علي احمد.١٠

 



   
  

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

  بكالوريوس: الشهادة                          صباحي                                                     : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج   ١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٠/١٩٩١: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 63.378 آاوة عارف محمد صالح ١

 الثاني 57.568 ايال ناظم عبداهللا ٢

 الثاني 57.541 فائز عواد مخلف ٣

 الثاني 57.459 نصرت يوسف يعقوب ٤

 الثاني 56.649 محمد احمد سعيد ٥

 الثاني 55.730 علي محمد حسين ٦

 الثاني 55.730 هدى ابراهيم محمد ٧

 الثاني 54.526 طارق حسين ابراهيم ٨

 الثاني 54.459 نشوة نجم عبداهللا ٩

 الثاني 53.838 ابمان مؤيد روؤف ١٠

 الثاني 53.514 خديجة صاحب حسين ١١

 الثاني 53.297 سميرة عيسى عطيه ١٢

 الثاني 52.576 حسين عبداهللا حسن ١٣

 



   
  

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

    :   اسم دورة التخرج ١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٠/١٩٩١: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  طالب الثالثياسم ال  ت

  الثاني 67.895 شحاذة حنشل صالح ١

 الثاني 60.895 رضية مسير ضاحي ٢

 الثاني 60.447 هالل خليفة علي ٣

 الثاني 60.316 نيران علي حسن ٤

 الثاني 60.079 دخيل خلف قاسم ٥

 الثاني 59.974 لقاء محسن خيري ٦

 الثاني 59.289 سوزان عبداهللا فرح ٧

 الثاني 59.132 جرجيس احمد خلف ٨

 الثاني 57.474 بيان عثمان احمد ٩

 الثاني 56.921 ريا عطااهللا محمد الجماس ١٠

 الثاني 56.737 اآرم ياسين محمود ١١

 الثاني 56.579 ظاهر محمد احمد ١٢

 الثاني 55.763 قاسم محمد يونس ١٣

  الثاني 55.447 آلسن هاشم آاظم  ١٤

  الثاني 52.868 ليل عايد حمده  ١٥

 



   
  

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

  بكالوريوس: ادة   الشه                صباحي                                                               : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج    ١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١- ١٩٩٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 66.667 ناصر حسين خليل ١

 الثاني 66.000 خالد فؤاد يونس ٢

 الثاني 65.795 افراح ذنون محمد حمدي ٣

 الثاني 64.820 امين محمد نفاع ٤

 الثاني 61.872 سعد سالم داؤد ٥

 الثاني 60.410 عدنان طعمة ياسين ٦

 الثاني 60.359 ابراهيم حسين بلو ٧

 الثاني 60.333 انمار عبد الباقي ناظم ٨

 الثاني 60.333 معتز بدري فرج ٩

 الثاني 59.795 نحميد صالح حسي ١٠

 الثاني 57.846 عبد الرحمن يوسف صالح ١١

 الثاني 57.615 منار يوسف ميناس ١٢

 الثاني 57.385 علي خالد صديق ١٣

 الثاني 56.897 علي عطية مناور ١٤

 الثاني 56.795 ان نوري سليم ماي ١٥

 الثاني 56.769 جمال جميل صبري ١٦

 انيالث 55.949 ادريس محمد عمر صالح ١٧

 الثاني 55.795 بشرى حاجي آرم ١٨

 الثاني 55.667 سامي مصطفى حسين ١٩

 الثاني 55.590 حميد محمد حمد ٢٠

 الثاني 55.513 عبد الحسين خيون خلف ٢١

 الثاني 55.487 آورده قادر حمو امين ٢٢

 الثاني 54.974 ادهم سليمان حسن ٢٣

 الثاني 53.385 عائشة علي احمد  ٢٤

 



   
  

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

    :  اسم دورة التخرج ١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢:أريخ االمر الجامعي  رقم وت١٩٩٠/١٩٩١:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 64.513 احمد حسن علي عرفات.١

 الثاني 64.128 آولشان حسين قادر.٢

 الثاني 63.128 نوزاد علي عبداهللا.٣

 الثاني 62.590 اسمعبيش غربي ج.٤

 الثاني 62.128 اميرة آينا سليمان.٥

 الثاني 61.718 جودت مصطفى وآشيرم.٦

 الثاني 61.590 سحر ايليا حنا.٧

 الثاني 60.538 خالدة فرنسي متي.٨

 الثاني 60.103 ميسلون عز الدين طه.٩

 الثاني 58.205 ميسون صليوه بتو.١٠

 الثاني 57.205 خلود ابراهيم عثمان.١١

 الثاني 57.154 ن يوسف صديقغزوا.١٢

 الثاني 56.744 اسماعيل صابر حميد.١٣

 الثاني 56.436 بشرى قيس عبد الكريم.١٤

 الثاني 56.358 غادة غازي حمدي .١٥

 الثاني 55.538 فليحة جبر خشان.١٦

 الثاني 54.230 سحر سليمان محي الدين.١٧

 



   
  

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

    :م دورة التخرج    اس١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٠/١٩٩١:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 67.486 هادي شذر مسير .١

 الثاني 60.220 همزة محمد امين.٢

 الثاني 59.634 فارس يونس حمدون.٣

 الثاني 59.293 جوان جالل علي .٤

 الثاني 58.854 فتاح جالل علي .٥

 الثاني 58.780 ي صالح جاسمهاد.٦

 الثاني 58.512 شكر رشيد محمد .٧

 الثاني 58.046 عثمان بابكر محمد احمد.٨

 الثاني 57.927 رافع مال اهللا محمد .٩

 الثاني 57.390 ابراهيم حسين اسماعيل.١٠

 الثاني 56.976 عبدالمنعم مصطفى محمد.١١

 الثاني 56.780 رياض بدر عبود.١٢

 الثاني 56.732 سمير خضر احمد.١٣

 الثاني 56.561 عبدالرحمن اآبرسي مراد.١٤

 الثاني 56.512 حسن غزال علي .١٥

 الثاني 56.415 خالد حمودي احمد .١٦

 الثاني 56.146 فرات حسون طه.١٧

 الثاني 56.122 رمضان سليمان حمزة.١٨

 الثاني 55.805 سالم لفتة شكر.١٩

 الثاني 55.512 عباس آمال بالل.٢٠

 الثاني 55.187 مهدي عويد غزاي .٢١

 الثاني 55.073 حسين حسن تقي.٢٢

 الثاني 54.927 ادريس بالوي رحمن.٢٣

 الثاني 53.558 فارس صديق توفيق.٢٤

 الثاني 51.878 رياض حمادي عبد.٢٥

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٠/١٩٩١:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الثالثياسم الطالب   ت

  الثاني 68.095 آاروان اسعد عارف.١

 الثاني 67.619 هيمن طاهر طه.٢

 الثاني 67.595 اوس فخر الدين ايوب.٣

 الثاني 65.000 عباس حمزة عسكر.٤

 الثاني 63.024  خضير ابراهيمسعبا.٥

 الثاني 63.000 ابراهيم عبد العالي ابراهيم.٦

 الثاني 61.762 ن بابكرماجدة محي الدي.٧

 الثاني 59.905 احمد بدر الزمان قادر.٨

 الثاني 59.333 محمود عمر حسين.٩

 الثاني 58.690 سالم حاجي عمر .١٠

 الثاني 57.929 سليمان الماس بير داؤد.١١

 الثاني 57.571 صالح عبدالرحمن ابراهيم.١٢

 الثاني 57.357 زيد احمد عبد الحميد.١٣

 الثاني 57.143 شهاب احمد رشيد.١٤

 الثاني 56.714 آاظم حميد سلطان .١٥

 الثاني 56.095 علي عباس حمو رش.١٦

 الثاني 55.595 رشاد عبدهللا محمد .١٧

 الثاني 54.476 جبار حسين علي .١٨

 



   
  

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

    :   اسم دورة التخرج ١٠/١٠/١٩٩١في ٣/١١/٣٥٥٢: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٠/١٩٩١:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ب الثالثياسم الطال  ت

  الثاني 64.500 مشعان محمود سلطان .١

 الثاني 61.025 سالم زهير سليمان .٢

 الثاني 60.400 يوسف طيبان احمد.٣

 الثاني 51.825 منيف عطية غذيان.٤

 
  


