
  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٣٥٠ دعاء نعمان محمد .١
 االول ٨٠٫٧٥٠ مازن احمد راتب .٢
 االول ٧٨٫٠٥٠ محمود فالح احمد  .٣
 االول ٧٦٫٢٢٥  احمدبشرى محمد .٤
 االول ٧٥٫٨٢٥ رافعة ابراھیم عبداهللا .٥
 االول ٧٥٫٠٠٠ عمر محمد احمد سمور .٦
 االول ٧٤٫٧٢٥ جیھان كمال رشید .٧
 االول ٧٣٫٥٠٠ براء محمد داؤد .٨
 االول ٧٢٫٩٧٥ سلیمان عائد علي جمعة .٩

 االول ٧٢٫٦٢٥ مشاعل كلیمان عبد ساعور .١٠
 االول ٧١٫٦٢٥ سوسي ملكون اومید .١١
 االول ٧١٫٣٢٥ ثامرة حازم حمودي .١٢
 االول ٧١٫٠٢٥ خمیس احمد صالح طعمھ .١٣
 االول ٧٠٫٦٢٥ خالدة احمد محمد .١٤
 االول ٦٨٫٤٧٥ بیركل عمر علي .١٥
 االول ٦٨٫٠٢٥ فریال عادل اسعد  كعوش .١٦
 االول ٦٧٫٩٥٠ جاكلین شمعون رفو .١٧
 االول ٦٧٫٣٠٠ صباح حمید محمد .١٨
 االول ٦٧٫٢٧٥ حسن محمود محمد جاسم .١٩
 االول ٦٧٫٠٢٥ بشار ذنون محمد .٢٠
 االول ٦٦٫٧٠٠ لیلى تكي محمد علي نعمھ .٢١
 االول ٦٦٫٣٠٠ منار نوري سعید .٢٢
 االول ٦٥٫٩٥٠ سناء احمد ایوب .٢٣
 االول ٦٥٫٧٢٥ شھالء شعالن حسین .٢٤
 االول ٦٥٫١٢٥ أیتان علي عارف .٢٥
 االول ٦٤٫١٥٠ نھال محمد سعید ذنون .٢٦
 الولا ٦٣٫٤٢٥ ماجدة صبري بكر .٢٧
 االول ٦٣٫٤٠٠ محمد فرید خلیل محمود .٢٨
 االول ٦٢٫٧٥٠ میسون منعم محمد علي .٢٩
 االول ٦١٫٥٥٠ جاسم سعدي جاسم .٣٠
 االول ٦١٫١٠٠ كولر قھرمان كوخا رمضان .٣١
 االول ٦١٫٠٧٥ زین سعاد نافع .٣٢
 االول ٦٠٫٩٧٥ آني كریستوف سركیس  .٣٣
 االول ٦٠٫٩٥٠ ھیفاء فرحان غازي .٣٤
 االول ٦٠٫٢٢٥  قاسمعبد العلیم یحیى .٣٥
  االول ٦٠٫٢٢٥ عثمان عارف حمزة .٣٦
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            ادارة االعمال/االدارة :       القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٩٫٨٧٥ نھ وروز حسین محمد .٣٧
 االول ٥٩٫٦٧٥ ندوى جمال ابراھیم .٣٨
 االول ٥٩٫٥٠٠ شنو عبداهللا كریم .٣٩
 االول ٥٨٫٦٥٠ عماد عبد شالل .٤٠
 االول ٥٨٫١٢٥ ھجران طھ فتاح  .٤١
 االول ٥٧٫٥٧٥ جبرائیل میكائیل محمد .٤٢
 االول ٥٥٫٧٢٢ دحمد كتاب حم .٤٣
 االول ٥٤٫٢٦٣ جبار صالح محمد .٤٤
 االول ٥٢٫٧٦٣ رافع محمد محمود .٤٥
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         االدارة الصناعية/ االدارة :        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                صباحي                                : لدراسة ا

  
        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٩٫٠٢٥ میسر ابراھیم احمد عبدالرحمن   .١
 االول ٨٦٫١٣٦ منال عبدالجبار ابراھیم   .٢
 االول ٨٢٫٦٣٦ محمد مصطفى عبدالقادر   .٣
 االول ٧٩٫٤٣٢ میسر زھیر الیاس   .٤
 االول ٧٩٫٣٦٤ ھاني محمود محمد   .٥
 االول ٧١٫٧٠٥ ولید علي عودة   .٦
 االول ٧١٫١١٤ نصرت عبدالرحیم مداح حسن   .٧
 االول ٧٠٫٦٣٦ سعید عثمان عاصي   .٨
 االول ٦٨٫٨١٨ الدین ایوب سعیدصالح    .٩

 االول ٦٧٫١٥٩ سعید محمود خلف .١٠
 االول ٦٦٫٢٧٣ ناجح منور عبدالرحمن .١١
 االول ٦٤٫٥٠٠ احالم عواد مجید .١٢
 االول ٦٣٫٤٧٧ ادیبھ رشید حسن .١٣
 االول ٦٢٫٤٧٧ سندس قنبر غائب .١٤
 االول ٦١٫٥٢٣ كامیران حسین افدل .١٥
 االول ٥٧٫٦٨٢ سلیمة حمید فالح .١٦
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  اعداد المدرسين التجاريين/االدارة:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  لجامعة ا
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠: الجامعي قم وتأريخ االمر    ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٥٦٫٠٧٨ عقیل جاسم محمد   .١
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               المحاسبة:           القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في ٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  م الطالب الثالثياس  ت
  االول ٨٥٫١٥٤ حاتم احمد عبدالحمید قاسم    .١
 االول ٨٣٫١٢٨ لقمان محمد ایوب   .٢
 االول ٧٩٫٩٧٤ سلیمان سلیمان جورج فرام   .٣
 االول ٧٩٫٢٨٢ لقاء امجد نجم الدین   .٤
 االول ٧٩٫٢٠٥ زھراء عبد الغني عبد العزیز   .٥
 االول ٧٨٫٨٢١ اهللاوعداهللا عبد الرحمن وعد   .٦
 االول ٧٨٫٤٦٢ عبیر فؤاد ابراھیم   .٧
 االول ٧٧٫١٥٤ علیاء خالد امین   .٨
 االول ٧٦٫٤٣٦ احمد محمد امین احمد   .٩

 االول ٧٦٫١٠٣ ھیفاء سالم احمد محمد .١٠
 االول ٧٥٫٤٨٧ نادیة غانم خلیل .١١
 االول ٧٤٫٦٩٢ علي عمر عبو  .١٢
 االول ٧٣٫٩٢٣ حنان احسان خلیل .١٣
 االول ٧٣٫٠٥١ ل خلیفاحمد اسماعی .١٤
 االول ٧٢٫٥١٣ بیداء محمد ابراھیم .١٥
 االول ٧١٫٨٤٦ رعد نایف راجح فواعیر .١٦
 االول ٧٠٫٦٩٢ بشیر فیصل مصطفى .١٧
 االول ٧٠٫٢٠٥ یاسین محمد خلیفة .١٨
 االول ٦٩٫٤٨٧ صفاء عبد القادر خضر .١٩
 االول ٦٨٫٧٩٥ حسن قاسم حسن قاسم .٢٠
 االول ٦٨٫٥١٣ شیرین خلیل جنید محمد صالح .٢١
 االول ٦٨٫٣٥٩ والء ادریس محمد علي .٢٢
 االول ٦٧٫٧١٨ عماد محمد عبد الحافظ داؤد .٢٣
 االول ٦٧٫٤١٠ عزیز محمد عزیز محمد نصار .٢٤
 االول ٦٧٫٢٣١ بسماء ابراھیم علي شمس الدین .٢٥
 االول ٦٦٫٦١٥ نداء سعد الملوك عبد الرحمن .٢٦
 االول ٦٥٫٨٩٧ صباح جابر عباس قدیر .٢٧
 االول ٦٥٫٨٢١ وديسھام سعید حم .٢٨
 االول ٦٥٫١٠٣ باغجة عباس عزیز .٢٩
 االول ٦٤٫٦٦٧ ایمان ھادي طھ .٣٠
 االول ٦٣٫٨٧٢ حسان عادل برغلة .٣١
 االول ٦١٫٥٣٩ ذرى عبد الغفار عبد القادر .٣٢
 االول ٦١٫٢٨٢ ایاد سعداهللا رشید محمد .٣٣
 االول ٥٩٫٥٩٠ عبداهللا سلمان جمعة .٣٤
 االول ٥٩٫٥٦٤ عادل احمد حسن .٣٥
 االول ٥٩٫٥٣٩ ن محمود ابراھیم یاسین تایھعدنا .٣٦
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               المحاسبة:           القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في ٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  م الطالب الثالثياس  ت
 االول ٥٩٫٣٠٨ رواء محمود صافي مال محمد .٣٧
 االول ٥٦٫٥٦٨ نعمة سعدون نعیم .٣٨
 االول ٥٦٫٥٦٤ اكرم عبد الرحمن مصطفى .٣٩
 االول ٥٢٫٩٤٦ جونسن اویھ كسو .٤٠
 االول ٥٢٫٥٣٨ خلف خضر ابراھیم حمد .٤١
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :   الكلية جامعة الموصل              :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :التخرج   اسم دورة ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٧٫٠٨١ بسام یونس ابراھیم    .١
 االول ٨٣٫٨٦٥ نھلة اسحق زورا   .٢
 االول ٨١٫٥١٤ ازھار عبد الرزاق سعید   .٣
 االول ٧٤٫٩١٩ منار انیس حبیب   .٤
 االول ٧٣٫٦٧٦ اسراء نور الدین رفیق   .٥
 االول ٧٣٫٥٤١ امل ملك احمد محمود   .٦
 االول ٧٢٫٨٦٥ جرو كامل صالح   .٧
 االول ٧٢٫٨٣٨ عبد الرزاق عبداهللا راضي   .٨
 االول ٧٢٫٨١١ فیان مجید خضر   .٩

 االول ٧٢٫١٠٨ احالم ابو بكر محمد .١٠
 االول ٧١٫٣٧٨ عاتكة احمد قاسم .١١
 االول ٦٩٫٥١٤ بان غانم عمر .١٢
 االول ٦٩٫٠٢٧ رازاو احمد جالل .١٣
 االول ٦٨٫٧٣٠ مناھل صالح حمید .١٤
 االول ٦٨٫٦٧٦ انجیلیة میاساوا ككنا .١٥
 االول ٦٨٫١٦٢ ھدى احمد محمد .١٦
 االول ٦٧٫٧٣٠ كالویز عزیز محمد .١٧
 االول ٦٧٫١٠٨ لبنى متي بشیر ابراھیم .١٨
 االول ٦٧٫٠٠٠ زیان حمھ رؤوف حمھ .١٩
 االول ٦٦٫٧٠٣ روضة عبد العزیز مصطفى .٢٠
 االول ٦٦٫٥٤١ عماد فاضل جاسم .٢١
 االول ٦٦٫١٨٩ صباح غازي طالب .٢٢
 االول ٦٥٫٧٠٣ ھمسھ معن محمد ثابت .٢٣
 االول ٦٥٫١٦٢ اسرار عبد الستار عزت .٢٤
 االول ٦٥٫١٠٨ منیرة كورئیل اسطیفانوس  كورئیل .٢٥
 االول ٦٥٫٠٠٠ غادة محمد یونس .٢٦
 االول ٦٤٫٥٩٥ مي عبود حریز .٢٧
 االول ٦٤٫٤٣٢ حسن یوسف ظاھر .٢٨
 االول ٦٣٫٥٩٥ د ھیفاء جاسم محم .٢٩
 االول ٦٢٫٤٨٦ وفاء نور الدین جبار .٣٠
 االول ٦٢٫٢٧٠ وطفاء شاكر محمود .٣١
 االول ٦٢٫١٠٨ ندى فتاح حمدون مال علي .٣٢
 االول ٦١٫٩٧٣ ایھان خورشید عثمان .٣٣
 االول ٦١٫٥١٤ فیولیت عودیشو اسي .٣٤
 االول ٦١٫٤٨٦ مزید سالم فتحي .٣٥
 االول ٦١٫٣٧٨ بھ یمان نوري مصطفى .٣٦
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :   الكلية جامعة الموصل              :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :التخرج   اسم دورة ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦١٫٣٧٨ دس عبد الرحمن محمد یونسسن .٣٧
 االول ٦٠٫٧٣٠ وابلیت اشعیا اوراھا .٣٨
 االول ٥٩٫٨٩٢ ابتھال سلمان حمزة .٣٩
 االول ٥٩٫٥٦٨ جنور عثمان عبد اللطیف .٤٠
 االول ٥٨٫٧٨٤ مھى اسماعیل احمد .٤١
 االول ٥٨٫٢٤٣ كھ زال عبداهللا رشید .٤٢
 االول ٥٨٫٠٨١ كوثر جمعة خضر .٤٣
 االول ٥٧٫٣٢٤ نسمة عبدالغني طھ .٤٤
 االول ٥٧٫٢١٦ سند جاسم محمد .٤٥
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      االقتصاد العام/االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                      صباحي                                          : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي     ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٦٩٫١٢٢ مظفر صابر بایز   .١
 االول ٦٦٫٩٠٢ ول یونسیاسین رس   .٢
 االول ٦٦٫٣٤١ قره ني فیصل شیخو   .٣
 االول ٦٤٫٨٥٤ فواز محمد سلیم   .٤
 االول ٦٤٫٧٨٠ شكري اسعد صالح محمد   .٥
 االول ٦٤٫٦٨٣ خضیر عجاج حمد   .٦
 االول ٦٤٫١٩٥ باسم ھادي شلب   .٧
 االول ٦٣٫٠٩٨ سعد خلیل ابراھیم عطیھ   .٨
 االول      .٩

 ولاال ٦٢٫٦٠٩ احمد عبد القادر احمد   .١٠
 االول ٦١٫٨٧٨ علي محمد صالح حسن   .١١
 االول ٦١٫٦٢٥ احمد سید احمد    .١٢
 االول ٦١٫٦١٠ زیاد عبد االلھ حامد   .١٣
 االول ٦١٫٠٩٨ علي صالح حسن   .١٤
 االول ٥٨٫٤٨٨ یاسر متي شابھ   .١٥
 االول ٥٧٫٨٥٤ ریبوار كریم مصطفى   .١٦
 االول ٥٧٫٨٥٤ عبد الھادي جاسم محمد   .١٧
 ولاال ٥٦٫٧٧٩ افرام یعقوب عزیز   .١٨
 االول ٥٦٫٣٥٣ ماھر سلمان محل   .١٩
 االول ٥٥٫٢٩٤ ایاد مدحت نجم   .٢٠
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   االقتصادي   التخطيط/االقتصاد:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/١٩٨٨في٣/١١/٣٤٤٠:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  تخرج منهالدور الذي   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٨٫١٣٣ بشار احمد عبد الرزاق   .١
 االول ٧٦٫٨٤٤ رضا صاحب ابو حمد   .٢
 االول ٧٦٫٢٠٠ انور خضر عزیز   .٣
 االول ٧٤٫٨٨٩ نوال علي عبداهللا رحاوي   .٤
 االول ٧٣٫١٧٨ عقبة محمد نوري   .٥
 االول ٧٢٫١٧٨ بسام انور عبد الرزاق   .٦
 االول ٧٠٫٦٢٢ عیسى عواد صالح   .٧
 االول ٧٠٫٤٤٤ سنزار صدیق الیا   .٨
 االول ٦٩٫٦٠٠ جاسم محمد جاسم   .٩

 االول ٦٩٫٠٦٧ عبدالرحمن یوسف عزیز صالح   .١٠
 االول ٦٨٫٢٦٧ لیث ثامر حمدي   .١١
 االول ٦٧٫٩٧٨ بشار غانم عیدان جاسم   .١٢
 االول ٦٧٫٧١١ احمد عبداهللا سلمان   .١٣
 االول ٦٥٫٧٥٦ رائد یشوع حنا   .١٤
 االول ٦٥٫٦٠٠ ضرار سعید مصطفى    .١٥
 االول ٦٥٫١١١  محمودثامر وجیھ   .١٦
 االول ٦٤٫٧٣٣ الحكم شاھر محمد الطالب   .١٧
 االول ٦٣٫٤٢٢ عبدالجلیل جمعة جاسم   .١٨
 االول ٦٢٫٩٣٣ ذبیان علي حسین   .١٩
 االول ٦٢٫٦٨٩ احسان ھادي عبدالزھرة   .٢٠
 االول ٦٢٫٠٨٩ بسام حمید محمد   .٢١
 االول ٥٩٫٧٧٨ ثامر عبدالعالي كاظم   .٢٢
 لاالو ٥٨٫٨٤٤ مؤمن عبدالرحمن شكر   .٢٣
 االول ٥٧٫٢٦٧ نور الدین مسلم فالح    .٢٤
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            ادارة االعمال/االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧,٤٢٥ محمود علي محمد الروسان .١
 الثاني  ٦٦,٢٧٥ حماد حنیش مطر .٢
 الثاني  ٦٦,١٠٠ زھراء ابراھیم سلیمان .٣
 الثاني  ٦٥,٠٥٠ وفاء حازم حسن .٤
 الثاني  ٦٣,٧٧٥ میسون ھاشم علي تقي .٥
 الثاني  ٦٣,٥٢٥ عروبة غانم اسماعیل .٦
 الثاني  ٦٣,٣٧٥ نیشتمان كمال ابراھیم .٧
 الثاني  ٦١,٩٢٥ تغرید حسن ناصر .٨
 الثاني  ٦١,٣٧٥ عاتكة یاسین صالح سلطان .٩

 الثاني  ٦١,٣٢٥ ة شمخي جابرحیا .١٠
 الثاني  ٦٠,٨٧٥ بشرى محسن كاظم .١١
 الثاني  ٦٠,٥٧٥ نداء عبد علي ناجي .١٢
 الثاني  ٥٩,٨٥٠ صفاء ادریس حسیب .١٣
 الثاني  ٥٩,٤٥٠ شادیة حسین ابراھیم .١٤
 الثاني  ٥٨,٨٢٥ فارس سعدون حمیدي .١٥
 الثاني  ٥٨,٨٠٠ خلود عباس مھدي .١٦
 الثاني  ٥٨,٤٥٠ فیان حسین قادر .١٧
 الثاني  ٥٧,٩٢٥ ائدة عزیز احمدر .١٨
 الثاني  ٥٧,٤٠٠ امیرة شھاب احمد حسین .١٩
 الثاني  ٥٧,٣٧٥ نجاح خضیر عبد السادة .٢٠
 الثاني  ٥٦,٧٥٠ سوزان یلدرم بكر عباس .٢١
 الثاني  ٥٦,٦٢٥ عامر محمد محمود .٢٢
 الثاني  ٥٦,٤٧٥ باسم محمد رشید .٢٣
 الثاني  ٥٦,٠٠٠ ریزان كوردن عبداهللا .٢٤
 الثاني  ٥٥,٨٧٥ تافكھ احمد محمد .٢٥
 الثاني  ٥٣,٩٠٠ ھناء دنخة ابراھیم .٢٦
 الثاني  ٥٣,٣١٤ ارام موسى یوسف .٢٧
 الثاني  ٥٢,٧٠٠ ریاض علي شریف .٢٨
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         االدارة الصناعية/ االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  ي                                                            صباح: لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٦,٥٦٨ م شریف عليھشا .١
 الثاني  ٦١,٠٩٠ فریال خلیل یونس .٢
 الثاني  ٦٠,٧٢٧ سروة عمر فتاح .٣
 الثاني  ٦٠,٦٥٩ حسین عطیة یوسف .٤
 الثاني  ٦٠,٥٤٥ فریال سالم حموك .٥
 الثاني  ٥٩,٩٧٧ عبدالستار مصطفى یوسف .٦
 الثاني  ٥٩,٠٤٥ عبداهللا اسحق عزیز .٧
 يالثان  ٥٧,٧٩٥ سامي احمد عبد الوالي .٨
 الثاني  ٥٦,٨٨٦ حازم ابراھیم عثمان .٩

 الثاني  ٥٦٫١٣٦ علي عمر نوار .١٠
  الثاني  ٥٤٫٨٤٠ ھیوا حسیب نجم الدین .١١
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  اعداد المدرسين التجاريين/االدارة:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                               صباحي               : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي     ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٧٫١٩٠ ن خضیرسالم عبدالحسی  .١
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           المحاسبة:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  الوريوسبك:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر١٩٨٧/١٩٨٨  :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٤,٣٠٧ صالح جرجیس اسماعیل .١
 الثاني  ٦٣,٢٥٦ زھیر جودت محمد .٢
 الثاني  ٦١,٩٢٣  محمد ابو لبادمحمد قاسم .٣
 الثاني  ٦٠,٩٧٤ زیاد علي سویلم .٤
 الثاني  ٦٠,٨٩٧ حیدر ابراھیم عبداهللا .٥
 الثاني  ٥٩,٨٤٦ عبد القادر محمد علي ابو بكر .٦
 الثاني  ٥٨,٨٢٠ موسى كامل مورس درغام .٧
 الثاني  ٥٨,٦٤١ نوفل عیسى علوان .٨
 الثاني  ٥٨,١٥٣ رجاء عبود محمد .٩

 الثاني  ٥٨,٠٠٠ شریفكامیران احمد  .١٠
 الثاني  ٥٧,٨٧١ اكرام ابراھیم عبوش حبش .١١
 الثاني  ٥٧,٥٨٩ حنان لقمان یحیى  .١٢
 الثاني  ٥٧,٤١٠ نركز موسى یوسف .١٣
 الثاني  ٥٧,٠٥١ عبد السالم عبداهللا احمد .١٤
 الثاني  ٥٦,٧٦٩ عزام اكرم عبدالوھاب .١٥
 الثاني  ٥٦,٢٥٦ بھرة عبداهللا محمد .١٦
 الثاني  ٥٥,٨٢٠ جرو محمد محمود .١٧
 الثاني  ٥٥,٥١٢ الھام محمود عمر .١٨
 الثاني  ٥٥,٥١٢ سیران محمد رؤوف .١٩
 الثاني  ٥٤,٣٥٨ كھ زال توفیق علي .٢٠
 الثاني  ٥٤,٠٥١ فنار احمد ذنون .٢١
 الثاني  ٥٣,٨٤٦ ایاد محمد ذیاب .٢٢
 الثاني  ٥٣,٧٩٤ روخوش محمود محمد .٢٣
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           االحصاء:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  لكلية جامعة الموصل               ا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي     ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٦,٣٨٨ ذكرى محمد یونس .١
 الثاني  ٦٤,٨٦٤ منى محمد سعید سلیمان  .٢
 الثاني  ٦٣,٢٩٧ سراب احمد حسین عبداللطیف .٣
 الثاني  ٦٢,٠٢٧ سمیة ابراھیم عزاوي .٤
 يالثان  ٦١,٩٤٥ سمر محمد زكي یونس .٥
 الثاني  ٦١,٢٩٧ منال صالح مجید .٦
 الثاني  ٥٩,١٣٥ الھام كمال مصطفى .٧
 الثاني  ٥٨,٩٧٢ بشرى عبد زید جودة .٨
 الثاني  ٥٨,٨١٠ اشواق حمید مجید .٩

 الثاني  ٥٨,٦٤٨ جنان محمد علي  .١٠
 الثاني  ٥٧,٩١٨ تغرید فاضل علي  .١١
 الثاني  ٥٧,٧٥٦ وفاء حازم طھ .١٢
 الثاني  ٥٧,٧٠٢ سھیر یونس صالح .١٣
 الثاني  ٥٧,٧٠٢ شذى خلیفھ ضیدان .١٤
 الثاني  ٥٧,١٣٥ منال بطرس توفیق .١٥
 الثاني  ٥٦,٩٧٢ سناء وناس حسین .١٦
 الثاني  ٥٦,٨٩١ نیان عثمان مصطفى .١٧
 الثاني  ٥٦,٨٣٧ اقبال عباس مصطفى .١٨
 الثاني  ٥٦,٧٨٣ حسیني احمد محمد خلیل .١٩
 الثاني  ٥٦,٥٦٧ نعم ساطع شریف .٢٠
 يالثان  ٥٥,٨٩١ خولة مجید سعید .٢١
 الثاني  ٥٥,٤٣٢ بروین فیض اهللا عبد اهللا   .٢٢
 الثاني  ٥٥,٤٠٥ عدویة عمر یوسف .٢٣
 الثاني  ٥٥,٣٥١ ھناء جابر العیبي .٢٤
 الثاني  ٥٥,١٠٨ زادة نجم الدین محمد امینرشھ .٢٥
 الثاني  ٥٥,٠٨١ شرین عمر حسن .٢٦
 الثاني  ٥٥,٠٢٧ عاتكة احمد شحاذة .٢٧
 الثاني  ٥٥,٠٠٠ نوخشة عبدالقادر احمد .٢٨
 الثاني  ٥٤,٦٧٥ یا محمد امیندال .٢٩
 الثاني  ٥٤,٣٧٨ فارس عزیز احمد .٣٠
 الثاني  ٥٤,٣٥١ نجالء مجید عبدالحمید ناجي .٣١
 الثاني  ٥٤,٠٠٠ میساء درویش خلف .٣٢
 الثاني  ٥٣,٦٧٥ ابتسام محسن سید .٣٣
 الثاني  ٥٣,٤٨٦ شاناز عثمان محمد قادر  .٣٤
 الثاني  ٥٣,١٨٩ فریال ھادي مھدي .٣٥
 الثاني  ٥٢,٤٣٢ ریزان نوري اسماعیل .٣٦

  

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

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


  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٧/١٩٨٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٣,٨٥٠ كمال جالل كریم .١
 الثاني  ٦٣,١٠٠ فارس ناصر حسین .٢
 الثاني  ٦٢,٩٢٦ محمد ھاشم محمد علي .٣
 الثاني  ٦٢,٨٥٣ ان محمودعباس فرم .٤
 الثاني  ٦٠,٤٦٣ غانم محمد علي محمد .٥
 الثاني  ٥٩,٨٢٩ فارس صالح یاسین ابراھیم .٦
 الثاني  ٥٩,٦٣٤ صالح سفر خلف .٧
 الثاني  ٥٨,٨٠٠ صالح عبد الرحیم مصطفى .٨
 الثاني  ٥٨,١٢١ محمد خلف كاطع .٩

 الثاني  ٥٧,٩٧٥ طالب حسین جلیل .١٠
 انيالث  ٥٧,٦٥٠ كویستان محمد صالح .١١
 الثاني  ٥٧,٤٥٩ محمد یاسین محمد .١٢
 الثاني  ٥٧,١٩٥ خالد احمد مصطفى .١٣
 الثاني  ٥٦,٠٩٧ باسم حسین جبار   .١٤
 الثاني  ٥٥,٣٥١ نصیر خلف عباس .١٥
 الثاني  ٥٥,٠٦٨ معن جاسم محمد یاسین .١٦
 الثاني  ٥٤,٩٠٠ عبد السالم مھدي محمود .١٧
 الثاني  ٥٤,٦٧٥ طالل ابراھیم حسن .١٨
 الثاني  ٥٤,٥٥٠ احمدعبد الرحیم شھاب  .١٩
 الثاني  ٥٢,٧٨٠  أسحقعامر مجید حنا .٢٠
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  التخطيط االقتصادي/ االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: هادة   الش صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٥/١٠/١٩٨٨في٣/١١/٥٦٢٢:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر١٩٨٧/١٩٨٨:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧,٧٥٥ بشار صالح نوري .١
 الثاني  ٦١,٩٧٧ اسامة سعد موسى كاظم .٢
 الثاني  ٦١,٦٦٦ حمد حازم ایوبا .٣
 الثاني  ٥٩,٦٠٠ اسماعیل محمد فتاح  .٤
 الثاني  ٥٦,٢٤٤ نجاة عز الدین عبداهللا .٥
 الثاني  ٥٥,٩٧٧ زكي عمر حسین .٦
 الثاني  ٥٤,٧١١ عامر احمد مرعي .٧
 الثاني  ٥٤,٢٢٢ مصطفى یوسف ابراھیم .٨
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