
   
  

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

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٨٫٠٥٦ عقیلة مصطفى احمد .١
 االول ٧٥٫٣٦٧ اثمار عبدالرزاق محمد .٢
 االول ٧٤٫٤١١ احالم عبداهللا محمد عبداهللا .٣
 االول ٧٤٫٣٣٣ نوار بشیر احمد .٤
 االول ٧٣٫٦٢٢ جمال عبداللطیف جاسم .٥
 االول ٧٣٫٣٦٧ اسماعیل ابراھیم سلیمان .٦
 االول ٧٣٫٢٨٩ عبدالجبار علي عبد الجبوري .٧
 االول ٧٢٫٥٠٠ محمود عبداهللا خضر .٨
 االول ٧٢٫٢٢٢ صبریة اسحق حنا .٩

 االول ٧٠٫٠٤٤ سامي ذیاب عبدالرزاق سعید .١٠
 ولاال ٦٩٫٤١١ عباس عبید محمد  منصور .١١
 االول ٦٨٫٩٦٧ امل شیت حسین النعیمي .١٢
 االول ٦٨٫٥٨٩ یونس محمد اسماعیل .١٣
 االول ٦٨٫٥٤٤ ھاني ذنون محمد .١٤
 االول ٦٨٫٣٥٦ نجیب عبدالمجید نجم  .١٥
 االول ٦٨٫١٢٢ عبدالرزاق خضر علي محمد .١٦
 االول ٦٨٫١١١ محمد امین عبدالرحمن محمد امین .١٧
 االول ٦٧٫٥٥٦ نوري غضبان كاظم .١٨
 االول ٦٦٫٨٠٠ فیق یعقوب توفیقتو .١٩
 االول ٦٦٫٥٨٩ حسین خمیس خلیل السعیدي .٢٠
 االول ٦٦٫٤٤٤ عدنان محمود محمد  .٢١
 االول ٦٦٫٣١١ غازي جاسم اسماعیل .٢٢
 االول ٦٦٫١٣٣ قادر فھد حجاب عبد .٢٣
 االول ٦٥٫٧٦٧ جھان احمد علي عبداهللا .٢٤
 االول ٦٥٫٧٢٢ محمود شكر محمود محمد الرفاعي .٢٥
 االول ٦٥٫١٠٠ لح عبداهللافیصل صا .٢٦
 االول ٦٤٫٩١١ طیب محمد اسماعیل .٢٧
 االول ٦٤٫٦٨٩  خربیطكامل نعمة حسان .٢٨
 االول ٦٤٫٦٢٢ عطااهللا عمر خطاب .٢٩
 االول ٦٤٫٤٨٩ نعیم عیدان یاسین .٣٠
 االول ٦٤٫٣٥٦ صالح محمد سلطان .٣١
 االول ٦٤٫٢٧٨ شاكر عیسى خصاف .٣٢
 االول ٦٤٫١١١ خاشع شاكر عبدالرحمن .٣٣
 االول ٦٤٫٠٢٢ اس حمید الجلودحو .٣٤
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            دارةالا/االدارة :       القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٣٫٧١١ مثال جالل عبدالحمید .٣٥
 االول ٦٣٫٦٤٤ طھ عبداهللا الحسن .٣٦
 االول ٦٣٫٠٠٠ محمد حسن محمد عباس .٣٧
 االول ٦٢٫٩٧٨ مھدي ابراھیم الحسني .٣٨
 االول ٦٢٫٨٧٨ صاحب عبیس عبد علي .٣٩
 االول ٦٢٫٥٧٨ سالم رافع شیحان علي .٤٠
 االول ٦٢٫٤٥٦ ثمانكرجین محمد سلیم قادر ع .٤١
 االول ٦٢٫٣٦٧ نوال عبدالرحمن علي .٤٢
 االول ٦١٫٩٣٣ صدقي سلیم حمید .٤٣
 االول ٦١٫٧٨٩ صباح محمود كریم .٤٤
 االول ٦١٫٤٣٣ طالل یحیى اسماعیل .٤٥
 االول ٦١٫٣٤٤ احمد مجید بشیر .٤٦
 االول ٦١٫٢٣٣ محسن محي حسن خلف .٤٧
 االول ٦٠٫٩٦٧ واثق احمد عبدالحسیني .٤٨
 االول ٦٠٫٨٢٢ صالح موسىزینل محمد  .٤٩
 االول ٦٠٫٣٢٢ سعد حسین ناصر .٥٠
 االول ٥٩٫٧٢٢ ریكھ وت عثمان مجید .٥١
 االول ٥٩٫١٥٦ جالل شیخو وسو خوشناو .٥٢
 االول ٥٩٫٠٨٩ ایشو حنا یونان .٥٣
 االول ٥٨٫٩٦٧ فھد بندر عزیز .٥٤
 االول ٥٨٫٧٤٤ باسم محمد عبدالكریم .٥٥
 االول ٥٨٫٦٥٦ حمود جلعوط عاصي .٥٦
 االول ٥٨٫٥٠٠ سم غزالسعدي جا .٥٧
 االول ٥٨٫٤٦٧ مؤید جلیل خلیل .٥٨
 االول ٥٨٫٤١١ حسین خلیل اسماعیل .٥٩
 االول ٥٨٫٢٠٠ جالل محمد ھاني .٦٠
 االول ٥٨٫١٧٧ طاھر ابراھیم عبداهللا .٦١
 االول ٥٨٫٠٠٠ صبحي نھار عبید .٦٢
 االول ٥٧٫٩٧٨ یحیى عبد زید ھاشم .٦٣
 االول ٥٧٫٩١١ وھانیس صورو كابو .٦٤
 االول ٥٧٫٨٤٤ د رمیضشاكر محمو .٦٥
 االول ٥٧٫٦٣٣ ابراھیم داؤد ابراھیم .٦٦
 االول ٥٧٫٤٧٨ نوفل سلیمان داؤد .٦٧
 االول ٥٧٫٣٣٣ نوال احمد خورشید .٦٨
 االول ٥٧٫٠٣٣ الزار یونان مراد .٦٩
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            دارةالا/االدارة :       القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٦٫٩٣٣ عباس حسن خلیفة .٧٠
 االول ٥٦٫٨٢٢ نبیل جھاد احمد  .٧١
 االول ٥٦٫٧٥٦ جمال مجید حمید .٧٢
 االول ٥٦٫١٧٨ سین عليمحمد نذیر ح .٧٣
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           المحاسبة/ االدارة :        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة     صباحي                                                           : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٨٨٤ خالد غازي عبود   .١
 االول ٨٢٫٢٤٢ صالح ابراھیم یونس   .٢
 االول ٨٠٫٩٤٧ نضال محمد رضا محسن   .٣
 االول ٧٦٫٩٣٧ منیر ابراھیم فتوحي   .٤
 االول ٧٥٫٤٢١ محمد عبد القادر سعید   .٥
 االول ٧٤٫٩٥٨ ایمان سالم احمد    .٦
 االول ٧٤٫٤٥٣ محمد ظافر عبد الخالق ناصح   .٧
 االول ٧٤٫٣٨٩ ولید محمد امین عبداهللا   .٨
 االول ٧٣٫٩١٦ اسامة عبد الرحیم احمد   .٩

 االول ٧٣٫٣٣٧ ابتسام لؤي نذیر .١٠
 االول ٧٣٫١٠٥ باسل عبد العزیز مجید عبداهللا .١١
 االول ٧٢٫٨٩٥ مفید بطرس توما .١٢
 االول ٧٢٫٠٨٤ برق عبدالغفور محمد رفیق .١٣
 االول ٧١٫٩١٦ صالح محیمید عطیة .١٤
 االول ٧١٫٣٤٧  حنتوشخلف حسن احمد .١٥
 االول ٧٠٫٥٥٨ سعد احمد صالح .١٦
 االول ٧٠٫٤٤٢ نجمة بھنام عبو .١٧
 االول ٧٠٫٢١١ محمد خضرام كلثوم  .١٨
 االول ٧٠٫١٧٩ صادق احمد جاسم .١٩
 االول ٧٠٫٠٨٤ اكرم عبدااللھ یونس .٢٠
 االول ٦٩٫٩٢٦ حسن خلف حسین مصطفى .٢١
 االول ٦٩٫٧٨٩ منیر محمود حسن عبد الكریم .٢٢
 االول ٦٩٫٧٦٨ حضرة فاتكیس مارتیروس .٢٣
 االول ٦٩٫٥٦٨ ازھار محي اسماعیل .٢٤
 االول ٦٩٫٣٨٩ اخالص یونس محمد الشكرجي .٢٥
 االول ٦٩٫٢٦٣ فكري اوراھم شلیمون .٢٦
 االول ٦٩٫٠٥٣ توفیق محمد عبداهللا .٢٧
 االول ٦٨٫٩٢٦ عزیز جواد طرفي  .٢٨
 االول ٦٨٫٦٩٥ حسین خضر سعد رشو .٢٩
 االول ٦٨٫٤٧٤ مؤید مھدي صالح .٣٠
 االول ٦٨٫٢٢١ عدنان عمر حسین .٣١
 االول ٦٨٫١١٦ عدنان یوسف عباس .٣٢
 االول ٦٨٫٠٧٤ فائق محمود جراد .٣٣
 االول ٦٨٫٠٢١ عبد المناف شریف محمد .٣٤
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           المحاسبة/ االدارة :        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة     صباحي                                                           : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٧٫٨٧٤ نداء ھاشم احمد .٣٥
 االول ٦٧٫٦٥٣ صادق عبد الصمد خلف .٣٦
 االول ٦٧٫٦٠٠ وزیرة محمود محمد .٣٧
 االول ٦٧٫٠٤٢ فلیح حسن الصالح .٣٨
 االول ٦٦٫٧١٦ محمد حسن العكاب .٣٩
 االول ٦٥٫٩٥٨ محمد عبداهللا احمد .٤٠
 االول ٦٥٫٧٨٩ علي غائب عباس .٤١
 االول ٦٥٫٧٤٧ ندى جاراهللا جاسم .٤٢
 االول ٦٥٫٦٩٥ خدیجة یونس محمد شیخو .٤٣
 االول ٦٥٫٦٧٤ محمود یونس احمد .٤٤
 االول ٦٥٫٥٥٨ فؤاد ساوه قریاقوس .٤٥
 االول ٦٥٫٢٩٥ حازمة سعید داؤد .٤٦
 االول ٦٥٫٢٦٣ علي محمود علي .٤٧
 االول ٦٥٫١٣٧ انیس شھید صبار .٤٨
 االول ٦٥٫١٠٥ بشار صالح یونس .٤٩
 االول ٦٤٫٨١١ یونس محمد جاسم بلو .٥٠
 االول ٦٤٫٧٢٦ عصام محمد جاسم .٥١
 االول ٦٤٫٠١١ سالم ذنون محمد  .٥٢
 االول ٦٣٫٩١٦ عادل حنا عبو اسمرو .٥٣
 االول ٦٣٫٧١٦ جمیل حمید دخن .٥٤
 االول ٦٣٫٣٨٩ خلیل ابراھیم حمد .٥٥
 االول ٦٣٫٣٦٨ عبد الرزاق محمد علو محمد .٥٦
 االول ٦٣٫١٦٨ سعد جاسب سعد .٥٧
 االول ٦٢٫٧٤٧ فاروق عبداهللا لطیف .٥٨
 االول ٦٢٫٥٨٩ عبدالرضا صاحب عالوي .٥٩
 االول ٦٢٫٥٥٨ نائف احمد حسن .٦٠
 االول ٦٢٫٠٣٢ عامرة محمد قدو علي .٦١
 االول ٦١٫٦٩٥ سالم ربیع صالح عجاج .٦٢
 االول ٦١٫٣٣٧ صباح حبیب ایوب  .٦٣
 االول ٦١٫٣٣٧ عامرة محمد یوسف .٦٤
 االول ٦١٫٢١١ فاضل عبداهللا قادر .٦٥
 االول ٦١٫١٢٦ خالد یونس فتحي .٦٦
 االول ٦٠٫٨٧٤ فاضل لطیف عالوي .٦٧
 االول ٦٠٫٦٢١ خضر عیدان شریف .٦٨
 االول ٦٠٫٥٨٩ ابراھیم یونس خلف شیخو .٦٩

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

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


  

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

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٠٫٤٨٤ نوزاد شمعون حنا .٧٠
 االول ٦٠٫٢٩٥ رمزي كانون یلدا .٧١
 االول ٥٩٫٩٧٩ حسین علي حسین الحداد .٧٢
 االول ٥٩٫٧٢٦ محمد لفتھ ماجد .٧٣
 االول ٥٨٫٢٦٣ عیسى نعمة جعاز .٧٤
 االول ٥٨٫٠٩٥ مھدي خالد جرجیس اسماعیل .٧٥
 االول ٥٧٫٨٥٣ حسن عبدالرحمن علي یوسف .٧٦
 االول ٥٧٫٥١٦ علي ھادي حسن الرضا .٧٧
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           االقتصاد/ قتصاد اال:      القسم               كلية االدارة واالقتصاد  :       الكلية  جامعة الموصل    :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠ في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٠٫٥٧١ احالم معیوف یونس   .١
 االول ٧٢٫٤٤٠ خالد نبیھ حمد الكبیسي   .٢
 االول ٧٢٫١١٩ اسماعیل یاسین محمود   .٣
 االول ٦٩٫٠٩٥ فالح نغیمش مطر   .٤
 االول ٦٨٫٧٧٤ ضمد كاظم وسي   .٥
 االول ٦٨٫٦٦٧ نادیة یوسف خضر   .٦
 االول ٦٨٫٣٩٣  محمودوجیھ ذاكر   .٧
 االول ٦٧٫٨٥٧ عبد الكریم قاسم محمد   .٨
 االول ٦٧٫٢٣٨ غسان سلیمان الحناوي   .٩

 االول ٦٦٫٦٣١ ایمان فتحي عارف .١٠
 االول ٦٦٫٦٣١ فالح حسن حمید .١١
 االول ٦٦٫١٩٠ جعفر باقر محمود .١٢
 االول ٦٥٫٦٣١ لؤي صاحب محمد .١٣
 االول ٦٥٫١٦٧ فالح علي احمد .١٤
 االول ٦٤٫٣٢١ وتمحمود شاكر یاق .١٥
 االول ٦٤٫٢١٤ عماد سعید مجید .١٦
 االول ٦٣٫٩٤٠ حسون ناصر حسون .١٧
 االول ٦٣٫٦٧٩ عباس شھید كاظم .١٨
 االول ٦٣٫٤٦٤ وداد صالح الدین احمد .١٩
 االول ٦٢٫٨٩٣ رضا محمد ذنون .٢٠
 االول ٦٢٫٥٧١ محي محسن محمد علي .٢١
 االول ٦٢٫٥٢٤ محمود احمد حسین .٢٢
 االول ٦٢٫٣٤٥ لكالھیثم قاسم عبد الم .٢٣
 االول ٦٢٫٢٢٦ صباح صاحب محمد رضا .٢٤
 االول ٦٢٫١٧٩ اشواق حازم ناصر .٢٥
 االول ٦١٫٧٣٨ عالء الدین محمد رسول .٢٦
  االول ٦١٫٤٤٠ رفعت ھالل زیدان  .٢٧
  االول ٦١٫٢٨٦ اقبال صاحب عبد الكریم .٢٨
  االول ٦٠٫٧٠٢ نجلة خلف صالح .٢٩
  االول ٥٩٫٦٦٧ رعد جواد حسان .٣٠
  االول ٥٩٫٢١٤  عبدلمیعة رشید .٣١
  االول ٥٨٫٩١٧ ھاشم محمد علي رضا .٣٢
  االول ٥٨٫٤٤٠ عدنان فلیح حسن .٣٣
  االول ٥٨٫٢٥٠ منى ناصر سعد .٣٤
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           االقتصاد/ قتصاد اال:      القسم               كلية االدارة واالقتصاد  :       الكلية  جامعة الموصل    :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠ في ٣/١١/١٦٣٥٨:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٥٧٫٩٧٦ احمد قادر رفعت .٣٥
  االول ٥٦٫٣٩٣ جوریة علي محمد .٣٦
  االول ٥٥٫٨٢١ سالم اكبر رستم .٣٧
  االول ٥٢٫٩٥٢ جمال اسماعیل محمد صالح .٣٨
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        والتخطيط  االحصاء/ االقتصاد :   القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  معة الموصل               الكلية جا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                        : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:عي قم وتأريخ االمر الجام   ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨١٫٩٥٤ خلیف فیروز مھیدي   .١
 االول ٨١٫٢٥٠ ایمان فلیح حسن االلوسي   .٢
 االول ٨١٫١٣٦ احمد سلیمان یاسین   .٣
 االول ٧٨٫٨٥٢ حنان حمدون حامد   .٤
 االول ٧٨٫٧١٦ عبداهللا فاضل عبداهللا   .٥
 االول ٧٨٫٦٥٩ عبدالكریم عبداهللا محمد   .٦
 االول ٧٧٫٢٨٤ انعام بھنام عبدالكریم   .٧
 االول ٧٦٫٩٢٠ حمزه كاظم عبدالرضا   .٨
 االول ٧٦٫٩٢٠ مظفر زیدان خلف   .٩

 االول ٧٦٫٣٣٠ سعد عجیل شھاب .١٠
 االول ٧٥٫٢٦١ عبدالكریم عبدالمجید جاسم .١١
 االول ٧٤٫٥٤٥ ھدایت عبید حسن .١٢
 االول ٧٤٫٠٠٠ خلیل محمودلیلى  .١٣
 االول ٧٣٫٨٤١ خالد حمادي حمدون .١٤
 االول ٧٣٫٢٨٤ عبدالناصر احمد عبدالسالم .١٥
 االول ٧٣٫٢٣٩ طھ یاسین اسماعیل  .١٦
 االول ٧٣٫٢١٦ نوري سعید جابر .١٧
 االول ٧٢٫٥٠٠ مجید محو مجید .١٨
 االول ٧٢٫٣٩٨ میسر صبر عبود .١٩
 االول ٧٢٫٣٨٦ حسین محمد مجید .٢٠
 االول ٧٢٫١٠٢ فیق فریقاكرم تو .٢١
 االول ٧٢٫٠٦٨ جمال كاظم حاتم .٢٢
 االول ٧٢٫٠٠٠ یوسف مصطفى جلبي .٢٣
 االول ٧١٫٩٢٠ حسن كریم حمزة .٢٤
 االول ٧١٫٩٢٠ مالك صالح علي .٢٥
 االول ٧١٫٦٣٦ صالح دلیل محمد .٢٦
 االول ٧١٫٣٥٢ عبد الھادي جبار جیاد .٢٧
 االول ٧١٫٢٦١ مكارم اكرم جبوري .٢٨
 االول ٧٠٫٨٣٠ حسین مجید عیدي .٢٩
 االول ٧٠٫٧٨٤ جمال علي ناصر .٣٠
 االول ٧٠٫٦٢٥ عصري فاضل علي .٣١
 االول ٧٠٫٥٩٨ عبدالرزاق عزیز حسین علي .٣٢
 االول ٧٠٫٤٢٠ محاسن حمدون حامد حسن .٣٣
 االول ٧٠٫٣٧٥ صدقي قادر عبداهللا .٣٤
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        والتخطيط  االحصاء/ االقتصاد :   القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  معة الموصل               الكلية جا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                        : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:عي قم وتأريخ االمر الجام   ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٧٠٫١٣٦ ناجي بھنام یعقوب .٣٥
 االول ٦٩٫٩٥٤ نوزاد نامق توفیق .٣٦
 االول ٦٩٫٩٤٣ یويحسین عبد عل .٣٧
 االول ٦٩٫٨٧٥ تغرید عزیز امین .٣٨
 االول ٦٩٫٨٦٤ ولید عبد المنعم عباس .٣٩
 االول ٦٩٫٧٠٤ اسرار ابراھیم جمعة .٤٠
 االول ٦٩٫٣٧٥ رمضان صكبان راھي .٤١
 االول ٦٩٫٢٥٠ ایمان ابراھیم اسماعیل .٤٢
 االول ٦٩٫٠٢٣ رعد صادق محي .٤٣
 االول ٦٨٫٩٦٦ نوار نجیب یونس شریف .٤٤
 االول ٦٨٫٨٦٤  داؤد حسنعقیل .٤٥
 االول ٦٨٫٧٣٩ رضیة كاظم عبود .٤٦
 االول ٦٨٫٦٧٠ عبود طالب حسین .٤٧
 االول ٦٨٫٤٨٩ زھیر عبادي محمد .٤٨
 االول ٦٨٫٣٩٨ عبدالكریم عبدالصاحب محمد .٤٩
 االول ٦٨٫٢٩٥ رویض عبدالھادي كاظم محمد .٥٠
 االول ٦٨٫٢٨٤ ھیام عبداهللا بشیر یونس .٥١
 االول ٦٨٫٠٥٧ ثائرة عزیز یوسف .٥٢
 االول ٦٨٫٠١١ خضر اسماعیل سلیم .٥٣
 االول ٦٧٫٩٦٦ عبداهللا عبدالواسع غانم .٥٤
 االول ٦٧٫٧١٦ حسن كریم زوید .٥٥
 االول ٦٧٫٧١٦ رعد مجید خضر .٥٦
 االول ٦٧٫٥٣٤ عبدالقادر عبدالكریم عبدالقادر .٥٧
 االول ٦٧٫٤٨٩ ازاد فرج سعید .٥٨
 االول ٦٧٫٣٧٥ رغید قسطنطین عبداهللا .٥٩
 االول ٦٧٫٣٠٧ لي بكرفیض اهللا ع .٦٠
 االول ٦٦٫٧٢٧ عفاف زعیان بدیوي .٦١
 االول ٦٦٫٦٩٣ دلزار بابكة حنا شیر .٦٢
 االول ٦٦٫٦٥٩ ناھدة محمد صبري .٦٣
 االول ٦٦٫٥١١ عبدالعزیز خطاب حسن .٦٤
 االول ٦٦٫٤٨٩ منى محمد داؤد  .٦٥
 االول ٦٦٫٤٦٦ كامران  عثمان محمد .٦٦
 االول ٦٦٫٣٦٤ غضنفر حمید علي .٦٧
 االول ٦٦٫١٩٣ ر جابرھناء حید .٦٨
 االول ٦٥٫٩٨٩ صالح احمد محمود .٦٩

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

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


  

        والتخطيط  االحصاء/ االقتصاد :   القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  معة الموصل               الكلية جا:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                        : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٨٠في ٣/١١/١٦٣٥٨:عي قم وتأريخ االمر الجام   ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٥٫٩٠٩ راجحة صالح حمزة .٧٠
 االول ٦٥٫٧٩٥ ظافر محمود عبدالرزاق .٧١
 االول ٦٥٫٦٧٠ منذر ھادي رجب .٧٢
 االول ٦٥٫٥٩١ امل علي حمدون ذنون .٧٣
 االول ٦٥٫٤٨٩ نسرین قاسم یحیى .٧٤
 االول ٦٥٫٤٦٦ عبدالرحیم خلف راھي .٧٥
 االول ٦٥٫٣٤١ سوري حسن علي .٧٦
 االول ٦٥٫١٣٦ حسین عباس عبدالكریم .٧٧
 االول ٦٥٫٠٣٤ نجم الدین جمال مصطفى .٧٨
 االول ٦٤٫٩٧٧ احمد ابراھیم كنان .٧٩
 االول ٦٤٫٩٠٩ عباس علوان داخل .٨٠
 االول ٦٤٫٨٨٦ منال متي انطانیوس .٨١
 االول ٦٤٫٧٢٧ علي احمد علي الزبیدي .٨٢
 ولاال ٦٤٫٦٨٦ شھاب داؤد راضي .٨٣
 االول ٦٤٫٥٢٣ علیھ حمزة عطااهللا .٨٤
 االول ٦٤٫٢٦١ زین العابدین شكر قنبر .٨٥
 االول ٦٤٫١٩٣ جمال محمد حسن عبدالرسول .٨٦
 االول ٦٤٫٠٢٣ سعدي صالح كریم .٨٧
 االول ٦٣٫٥٣٤ عزالدین محسن قاسم .٨٨
 االول ٦٣٫٤٣٢ سعاد جبار غلیم .٨٩
 االول ٦٢٫٨٦٤ زید خلف سلمان .٩٠
 االول ٦٢٫٧٥٠ یحیى اسماعیل مؤمن .٩١
 االول ٦٢٫٤٢٠ درخشان نوري حمھ .٩٢
 االول ٦٢٫١٨٢ طھ محمد جاسم .٩٣
 االول ٦١٫٥٥٧ شیرین عزیز رحیم .٩٤
 االول ٥٩٫٩٥٤ اشرف ادھم عبدالغفار .٩٥
 االول ٥٨٫١٤٨ زھراء احمد عبداهللا .٩٦
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             االدارة/االدارة :            القسم     كلية االدارة واالقتصاد :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠في ٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩٫٧٠ حامد عواد سوید جدیع   .١
 الثاني ٦٥٫٣٣ رحیم عبد الحمید صالح   .٢
 الثاني ٦٤٫٣٠ عصمت سالم محمود حسین   .٣
 الثاني ٦٣٫٧١ شیرزاد طاھر فرج   .٤
 الثاني ٦٢٫٣٢ رعد خضر بكر   .٥
 الثاني ٦٢٫١٤ مد الصالحشكیب شریف مح   .٦
 الثاني ٦١٫٥٤ احالم نصیف جاسم   .٧
 الثاني ٦٠٫٥٣ سلیمان جدعان علي   .٨
 الثاني ٦٠٫١٢ عماد صالح یونس علي   .٩

 الثاني ٦٠٫١١ ابراھیم جھاد خورشید   .١٠
 الثاني ٦٠٫٠٨ حیدر عبد المحسن ابوالقاسم   .١١
 الثاني ٥٩٫٩٦ خضر ابو بكر    .١٢
 لثانيا ٥٩٫٩١ صبیح عبد الرضا ابراھیم   .١٣
 الثاني ٥٩٫٧٧ شاكر مصطفى علي   .١٤
 الثاني ٥٩٫٤٤ نعمت جابر علي   .١٥
 الثاني ٥٩٫٤٣ حیاويسعد محمد قاسم    .١٦
 الثاني ٥٩٫٣٧ موفق یونس فتحي   .١٧
 الثاني ٥٩٫٣٣ داؤد سالم خلیل   .١٨
 الثاني ٥٩٫٣٢ سعد لفتھ كزار   .١٩
 الثاني ٥٩٫٢٣  خدرابراھیم سلیمان حسن   .٢٠
 لثانيا ٥٩٫١٤ رعد عطیوي عزیز محسن   .٢١
 الثاني ٥٩٫٥ حمید حسن اردین   .٢٢
 الثاني ٥٩٫٩٠ سعد عزیز فرجو   .٢٣
 الثاني ٥٨٫٩٣ كمیل اسعد الیاس   .٢٤
 الثاني ٥٨٫٥٢ ستار حمید راھي   .٢٥
 الثاني ٥٨٫١٢ جمال محمد حنتوش   .٢٦
 الثاني ٥٨٫١٢ سعید محمود نجم    .٢٧
 الثاني ٥٧٫٩١ صباح عثمان شریف   .٢٨
 الثاني ٥٧٫٨٨ سالم احمد علي بامدھان   .٢٩
 الثاني ٥٧٫٧١ عباس عبید شنو   .٣٠
 الثاني ٥٧٫٦٥ یحیى زكر سلیمان   .٣١
 الثاني ٥٧٫٢٢ مظفر صالح طاھر محمود   .٣٢
 الثاني ٥٧٫١٥ جالل محمد علي   .٣٣
 الثاني ٥٧٫٠٠ سروك خورشید نور الدین   .٣٤
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             االدارة/االدارة :            القسم     كلية االدارة واالقتصاد :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠في ٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٦٫٩٧ طاھر عبد اهللا محمد امین   .٣٥
 الثاني ٥٦٫٨٥ عمر محمد نوري محمود   .٣٦
 الثاني ٥٦٫٦٨ محمد علي عبد حسن   .٣٧
 الثاني ٥٦٫٦٦ فاتن عكوبي جاسم   .٣٨
 الثاني ٥٦٫٥٤ محمد عبد اهللا الشیخ احمد    .٣٩
 الثاني ٥٦٫٤٠ ھاشم محمد محسن    .٤٠
 الثاني ٥٦٫٢٣ رائد عبد الرزاق خالد    .٤١
 الثاني ٥٦٫٢ جبار جمال عبد اهللا   .٤٢
 الثاني ٥٥٫٩٠ علي احمد بابكر   .٤٣
 الثاني ٥٥٫٦٠ كلثوم یاسین مجید   .٤٤
 الثاني ٥٥٫٥٤  اهللا ربیعكمال جار   .٤٥
 الثاني ٥٥٫٤١ نوال احمد جبر   .٤٦
 الثاني ٥٥٫٤٤ نجم عبد نجف   .٤٧
 الثاني ٥٥٫٤٤ محفوظ عبد القادر معروف   .٤٨
 الثاني ٥٥٫٣٣ ابراھیم احمد یوسف   .٤٩
 الثاني ٥٥٫٣١ محمد جمعھ جواد   .٥٠
 الثاني ٥٥٫٢٢ ریاض عبد یونس یاسین   .٥١
 الثاني ٥٥٫١٥ صفاء الدین عمر صدیق   .٥٢
 الثاني ٥٥٫١١  احمد عبدحقي   .٥٣
 الثاني ٥٥٫٠٠ اونیھ مھدي عزیز   .٥٤
 الثاني ٥٤٫٩٧ غفور سیرو رشو   .٥٥
 الثاني ٥٤٫٨٤ اكرم قدوري علي   .٥٦
 الثاني ٥٤٫٨٣ مھدي عبد الھادي مھدي   .٥٧
 الثاني ٥٤٫٥٦ سیروان قادر حسن   .٥٨
 الثاني ٥٤٫٥٣ حامد ابراھیم امین   .٥٩
 الثاني ٥٤٫٣ دلشاد ابراھیم صالح   .٦٠
 الثاني ٥٣٫٧٦ م بدويحامد یتی   .٦١
 الثاني ٥٣٫٧٤ عدنان حنا بویا    .٦٢
 الثاني ٥٣٫٦٥ مشعان حمد محمد صالح   .٦٣
 الثاني ٥٣٫٥٦ حسن رشید مجید   .٦٤
 الثاني ٥٣٫٢٤ فاضل عباس صالح    .٦٥
 الثاني ٥٣٫٢٣ طیف عبد الستار لعبد ال   .٦٦
 الثاني ٥٣٫٠٣ ایاد محسن محمد   .٦٧
 الثاني ٥٢٫٨٠ عامر محمود مال اهللا   .٦٨
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            المحاسبة/ االدارة  :           القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  امعة الج
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫٨١ امیرة قریاقوس عیسى   .١
 الثاني ٦٥٫٨٩ مؤید عبد العزیز میسر مصطفى   .٢
 انيالث ٦٥٫٥٥ طبیعة سلمان نعیمة جاسم   .٣
 الثاني ٦٥٫٥٢ نجیب جبرو ھرمز   .٤
 الثاني ٦٥٫٤٣ عبدالصاحب خلف زیدان   .٥
 الثاني ٦٤٫٦٢ سعد شھاب احمد   .٦
 الثاني ٦٤٫٥٢ قاسم موسى جعفر   .٧
 الثاني ٦٤٫٣٠ خالد محل حسین   .٨
 الثاني ٦٣٫٨٠ ھیفاء سلطان جاسم   .٩

 الثاني ٦٢٫٩٦ لیلى یونس حمدو .١٠
 الثاني ٦٢٫٦٩ نادرة اندراوس ساكي .١١
 الثاني ٦٢٫٦٨ سن حمودي امینح .١٢
 الثاني ٦٢٫٦٤ عامر محمد ذنون .١٣
 الثاني ٦٢٫٥٤  عليسعد نجم عبودي .١٤
 الثاني ٦٢٫٥٤ عامر علي محمد رشید .١٥
 الثاني ٦٢٫٥١ ھاني حازم فتحي .١٦
 الثاني ٦٢٫٣٧ صھیب عبداهللا صالح شنشل .١٧
 الثاني ٦٢٫٣٦ كمال قاسم محمد .١٨
 يالثان ٦٢٫١٨ ھاني عبد القادر حامد .١٩
 الثاني ٦٢٫٠٧ خالد بدرالدین احمد .٢٠
 الثاني ٦١٫٦٣ باسم منشد ركبان .٢١
 الثاني ٦١٫٤٠ عز الدین فیصل ایوب .٢٢
 الثاني ٦١٫٠٨ سعد تركي خلخال .٢٣
 الثاني ٦٠٫٨٥ صوفي صالح یاسین .٢٤
 الثاني ٦٠٫٨٢ قاسم عبد خالف .٢٥
 الثاني ٦٠٫٧٢ غادة محمود یونس .٢٦
 الثاني ٦٠٫٥٤  ریاض صاحب محمد .٢٧
 الثاني ٦٠٫٥٢ طان حسن احمدقح .٢٨
 الثاني ٦٠٫٥٠ صالح حسن مھدي .٢٩
 الثاني ٦٠٫٤٨ انتصار فخري عبد الجبار .٣٠
 الثاني ٦٠٫٣٨ شذى جمیل حنا .٣١
 الثاني ٦٠٫٢٢ حامد محمد علي حسین .٣٢
 الثاني ٦٠٫٠٨ حسین علي حسن .٣٣
 الثاني ٦٠٫٠٠ عبد الحمید سعدون محمد .٣٤
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            المحاسبة/ االدارة  :           القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  امعة الج
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٩٫٩١ علي حلواص علوان .٣٥
 الثاني ٥٩٫٨٢ ي محمد عبیدنور .٣٦
 الثاني ٥٩٫٧٣ حسین موسى سلیمان .٣٧
 الثاني ٥٩٫٥٣ جالء زكي اسماعیل مال عبداهللا .٣٨
 الثاني ٥٩٫٣٨ جمال خضر قادر .٣٩
 الثاني ٥٩٫٣٥ ناصرعبد االحد متي داؤد .٤٠
 الثاني ٥٩٫٣٣ كریم احمد شریف عبداهللا .٤١
 الثاني ٥٩٫١٤ سھام كمال حسین .٤٢
 الثاني ٥٨٫٩٥ مرعي حسن شیخو .٤٣
 الثاني ٥٨٫٩٤ محمود محمد امین محمود .٤٤
 الثاني ٥٨٫٥٤ عفت محمد صالح عبداهللا .٤٥
 الثاني ٥٨٫٤٧ علي خان علي .٤٦
 الثاني ٥٨٫٣٧ حسام محمود عبد الرزاق .٤٧
 الثاني ٥٨٫٣٥ لویس یوسف اسحق یوسف .٤٨
 الثاني ٥٧٫٩٧ منشد حرب دانمر .٤٩
 الثاني ٥٧٫٨٧ انور میخائیل سالم جاراهللا .٥٠
 الثاني ٥٧٫٨٤ وان رشید یونسش .٥١
 الثاني ٥٧٫٧١ عبداهللا محمد عبداهللا .٥٢
 الثاني ٥٧٫٢٥ نوال یونس حسن علي .٥٣
 الثاني ٥٧٫١٨ فریق حسن حسین .٥٤
 الثاني ٥٧٫١٦ ازاد حسن محمد .٥٥
 الثاني ٥٦٫٩٧ یاسین سعید جوامیر .٥٦
 الثاني ٥٦٫٨٦ نورالدین احمد عارف .٥٧
 الثاني ٥٦٫٨٤ غانم حمید حسین .٥٨
 الثاني ٥٦٫٨٠ ة ناظم شاكرمرو .٥٩
 الثاني ٥٦٫٥٥ طالل ابراھیم عبدالفتاح .٦٠
 الثاني ٥٦٫٤٤ باسم جبرائیل رزوقي .٦١
 الثاني ٥٥٫٩٨ عماد عبد میخا .٦٢
 الثاني ٥٥٫٨٢ ھناء صادق شھاب .٦٣
 الثاني ٥٥٫٧٢ نزار عبد الرزاق یاسین .٦٤
 الثاني ٥٥٫٦٥ بشرى وحید صادق .٦٥
 الثاني ٥٥٫٦٢ سناء حاتم عطیة .٦٦
 الثاني ٥٥٫٤٦ یران عزیز فرحانم .٦٧
 الثاني ٥٥٫٣٨ نوال یداهللا عباس .٦٨
 الثاني ٥٥٫٣٤ نجاة نجیب سلیم بطرس .٦٩
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            المحاسبة/ االدارة  :           القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  امعة الج
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٥٫١٦ عبد علي عزیز جاید .٧٠
 الثاني ٥٤٫٩١ ولید عبدالرزاق یاسین .٧١
 الثاني ٥٤٫٦٥ غانم حمید حسن سلیمان .٧٢
 الثاني ٥٤٫٤٤ فاضل مطلك رحیم السلیم .٧٣
 الثاني ٥٣٫٩٨ سھام یحیى قاسم .٧٤
 الثاني ٥٣٫٢٤ حسن عصواد عزیز .٧٥
 الثاني ٥٣٫١٧ لیث قدوري احمد .٧٦
 الثاني ٥٣٫٠٩ مظفر محمد سلطان .٧٧
 الثاني ٥٢٫٧٥ باسم مصباح زكي .٧٨
 الثاني ٥١٫٧٢ حسین محمد حسین .٧٩
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  االقتصاد/ االقتصاد :    القسم          واالقتصاد   كلية االدارة :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧١٫١٧ عباس یحیى خضر   .١
 الثاني ٦٤٫٢٣ محسن كلف سعد   .٢
 الثاني ٦٣٫٧٠ حكمت ابراھیم حجي حسن   .٣
 الثاني ٦٣٫٤٠ عبد االلھ محمد عباس   .٤
 الثاني ٦٣٫٣٥ اسماعیل تركي محمد حبیب   .٥
 الثاني ٦٣٫٢٨ لطفي یحیى سعید   .٦
 الثاني ٦٢٫٦٣ محمد كاظم منصور   .٧
 الثاني ٦٢٫٣٥ محمد صبر ناصر   .٨
 الثاني ٦١٫١٩ عمر حمھ اورحمان صالح   .٩

 الثاني ٦١٫١٧ نجاح فاضل عباس .١٠
 الثاني ٦٠٫٨٣ عبد الزھرة كاني جعفر .١١
 الثاني ٦٠٫٥٧ نمیر عبد الجلیل عباس .١٢
 الثاني ٦٠٫٤٦ مازن حنكو یونان .١٣
 الثاني ٦٠٫١٩ بدین محمدقاسم زین العا .١٤
 الثاني ٦٠٫١٠ عبد اهللا حبیب سعدون .١٥
 الثاني ٥٩٫٨٠ عبد الرزاق محمد صالح محمد .١٦
 الثاني ٥٩٫٦٧ میسون رؤوف ابراھیم .١٧
 الثاني ٥٩٫٥٥ عبد السالم عبد الھادي بشیر .١٨
 الثاني ٥٩٫٤٢ عبد الستار مھدي صالح .١٩
 الثاني ٥٨٫٧٧ لیث اسماعیل محمود .٢٠
 الثاني ٥٨٫٢٥٠ محمد خضرمحمد صالح  .٢١
 الثاني ٥٨٫٢٣ جمال كریم حسین .٢٢
 الثاني ٥٧٫٩٧ حازم احمد نجیب .٢٣
 الثاني ٥٧٫٧٢ عبداهللا عبدالكریم عبداهللا .٢٤
 الثاني ٥٧٫٥٢ یحیى محمد  علي شجاع  .٢٥
 الثاني ٥٧٫٤٧ كریم كجان سلیم  .٢٦
 الثاني ٥٧٫١٠ فائقة حنا نعوم  .٢٧
 الثاني ٥٦٫٧٨ محمدمحمد سالم احمد  .٢٨
 الثاني ٥٦٫٧٠ ابراھیم محمد نعمان  .٢٩
 الثاني ٥٦٫١٦ حمید علي مغیر  .٣٠
 الثاني ٥٥٫٦٩ ساجدة برھان علي  .٣١
 الثاني ٥٥٫٣٦ صالح حمید الصالح  حسین .٣٢
 الثاني ٥٥٫٣٣ سالم حسین شاطئ .٣٣
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  االقتصاد/ االقتصاد :    القسم          واالقتصاد   كلية االدارة :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٤٫٣٠ اخالص عباس حسن جواد .٣٤
 الثاني ٥٣٫٩٢ علي حسین محمود .٣٥
 الثاني ٥٣٫١١ حازم سالم سلیمان  .٣٦
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         التخطيطاالحصاء و/  االقتصاد :    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: لشهادة    ا صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في ٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧٣٫٢١ علي عبدالزھرة حلیمل   .١
 الثاني ٧٠٫٦٥ ثائر نثراد عبدالرحمن   .٢
 الثاني ٦٩٫١٥ شالل عبود حسین   .٣
 الثاني ٦٨٫٩٥ علي حسین محمد   .٤
 الثاني ٦٨٫٦٨ عبدالحسین جلیل خضیر   .٥
 الثاني ٦٨٫٠٩ اسماء انطوان نعمو   .٦
 الثاني ٦٧٫٨٩ علي زینل محمد   .٧
 الثاني ٦٧٫٧٩ عبداهللا محسن محمد عبداهللا   .٨
 الثاني ٦٧٫٥٢ حارث عھد الھادي احمد   .٩

 الثاني ٦٧٫٠١ م رشیدخالد عبدالكری   .١٠
 الثاني ٦٦٫٦٠ خولة عداي ماضي   .١١
 الثاني ٦٥٫٨٩ لیلى بھنام الیاس   .١٢
 الثاني ٦٥٫٥٢ غانم جاسم احمد   .١٣
 الثاني ٦٥٫٣٥ رعد محمد علي صالح   .١٤
 الثاني ٦٥٫١٥ سلیمان عمر محمد   .١٥
 الثاني ٦٤٫٧٥ عدنان مصطفى محي الدین   .١٦
 الثاني ٦٤٫٤٥ میسون متعب عبدالكریم   .١٧
 الثاني ٦٤٫٣٨ داخل جلیبةمھدي    .١٨
 الثاني ٦٤٫١١ عباس خضیر عباس   .١٩
 الثاني ٦٣٫٩٨ فاضل عبد ھاني حمودي   .٢٠
 الثاني ٦٣٫٥٦ جاسم محمد جعفر   .٢١
 الثاني ٦٣٫٠٦ نھاد محمود ذنون   .٢٢
 الثاني ٦٢٫٩٠ عالیھ مھدي محمد   .٢٣
 الثاني ٦٢٫٥٥ ازھار علي رضا   .٢٤
 الثاني ٦٢٫٤٤ توفیق محمد یونس   .٢٥
 الثاني ٦٢٫٣٨  حسنمعزز محمد علي   .٢٦
 الثاني ٦١٫٨٨ عبدالجبار ابراھیم نعمت   .٢٧
 الثاني ٦١٫٧٨ بتشوه اوراھا یوسف   .٢٨
 الثاني ٦١٫٦٥ عبداهللا علي محیمید    .٢٩
 الثاني ٦١٫٣٠ وسناء عبداللطیف عبدالعزیز   .٣٠
 الثاني ٦١٫٢١ عبدالجلیل كاظم جاسم   .٣١
 الثاني ٦٠٫٨٦ حسن فرحان فیاض   .٣٢
 الثاني ٦٠٫٧٦ یحیى عبدالحسین ھویدي   .٣٣
 الثاني ٦٠٫٤٠ فوزي حسین علي عبداهللا   .٣٤
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         التخطيطاالحصاء و/  االقتصاد :    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: لشهادة    ا صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٨٠ في ٣/١١/٢٣٥٩١:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٩/١٩٨٠ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٠٫٣٢ سعدیة دوشان عبد   .٣٥
 الثاني ٦٠٫٣٠ سالمة الیاس خضر   .٣٦
 الثاني ٦٠٫٢٥ عبدالخالق احمد اسماعیل یاسین   .٣٧
 الثاني ٦٠٫١٤ كامران رقیب عبدالسالم   .٣٨
 الثاني ٦٠٫٠٢ لطیف ترف حسن   .٣٩
 الثاني ٥٩٫٦٦ خلیف حمد حمید غزال   .٤٠
 الثاني ٥٩٫٦٠ ون محمد یعقوبذن   .٤١
 الثاني ٥٩٫٠٤ عامر عبدالصاحب كاظم    .٤٢
 الثاني ٥٨٫٥٣ رزكار عثمان ابراھیم   .٤٣
 الثاني ٥٨٫١٥ ماجدة علي محسن   .٤٤
 الثاني ٥٧٫٩٥ محمد حسین علوان احمد   .٤٥
 الثاني ٥٧٫٢٥ عبدالوھاب سلیم حسین   .٤٦
 الثاني ٥٧٫١٢ خالد محمود ذیاب   .٤٧
 ثانيال ٥٦٫٧٣ خولة محمد محمود   .٤٨
 الثاني ٥٦٫٦٨ مفیدة حسین عباس   .٤٩
 الثاني ٥٥٫٢٥ ثائر اسعد یاسین   .٥٠
 الثاني ٥٥٫١١ نجم الدین عبد ایلیا   .٥١
 الثاني ٥٣٫٨٥ عوض علي عوض بازبتور   .٥٢
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