
   
  

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

  :  اسم دورة التخرج ١٦/٦/١٩٧٩ في٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر ١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٩٫٥٨٤ احمد سلیمان محمد .١
 االول ٧٤٫٨٧٦ عادل ذاكر نعمة اهللا .٢
 االول ٧٣٫٦٩٦ وسام موسى جواد الجزائري .٣
 االول ٧٣٫٥٦١ يزكریا عبد القادر حمودي الطائ .٤
 االول ٧٢٫٤٧١ جواد كاظم حمادي .٥
 االول ٧٢٫١٩١ نور الھدى صالح عبید .٦
 االول ٧١٫٧٦٤ محمد ذیب عبد الرحمن سلیمان  .٧
 االول ٧١٫٣٥٩ عبد القادر فتحي سالم .٨
 االول ٧١٫٠٧٨ بتر عباس عبداهللا .٩

 االول ٧٠٫٤٢٦ علي حمدي عباس .١٠
 االول ٧٠٫٤٠٤ محمود سعید مطلك .١١
 االول ٧٠٫٢٣٥ ضل عبد اهللا عبد الحلیمفا .١٢
 االول ٧٠٫١١٢ والء جمال الدین نوري .١٣
 االول ٦٨٫٩٢١ اسماعیل رشید عباس .١٤
 االول ٦٨٫٦٥١ شكر محمد شریف شكري .١٥
 االول ٦٧٫٥٥٠ انور لویس توماس حداد .١٦
 االول ٦٧٫١١٢ نزار علي حسون محمد .١٧
 االول ٦٦٫١٥٧ ناصح عبد اهللا احمد .١٨
 االول ٦٥٫٧٥٢  عذابمحمد عبداهللا .١٩
 االول ٦٥٫٤٨٣ ندیم سالم امین .٢٠
 االول ٦٤٫٣٩٣ عبدالحمید ال عبداهللا خلف .٢١
 االول ٦٣٫٨٧٦ انتصار میخائیل ھرمز .٢٢
 االول ٦٣٫٨٣١ سمیرة ملكي یعقوب .٢٣
 االول ٦٣٫٧٨٦ موسى بشیر غضبان .٢٤
 االول ٦٣٫٢١٣ ابراھیم محي ھاشم .٢٥
 االول ٦٢٫٤٩٤ ناھل متي شمعون .٢٦
 االول ٦٢٫٤٣٨ الرضا ھادي عطیھعبد  .٢٧
 االول ٦١٫٨٦٥ توفیق سوادي ظاھر محسن .٢٨
 االول ٦١٫٢٨٠ باران صبحي سلمان .٢٩
 االول ٦٠٫١٩١ نسرین بكر محمد .٣٠
 االول ٦٠٫٠٨٩ محمد علي حسن یعقوب .٣١
 االول ٥٩٫٧١٩ عثمان عمر عبدالكریم رستم .٣٢
 االول ٥٩٫٥٧٣ نارنجة عودیشو ننو .٣٣
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           دارةالا/االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ١٦/٦/١٩٧٩ في٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر ١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٩٫٤٦٠ حلیمة جعفر خضر .٣٤
  االول ٥٥٫٨٧٦  داؤد سلیم داؤد .٣٥
  االول ٥٥٫٠١١ عواطف شیت داؤد الشكرجي .٣٦
  ١٩/٤/١٩٧٩ في ٣/١١/١١٠٤٤ -االول ٥٧٫٠٠٠  عدنان نایف یوسف .١
  ١٠/٤/١٩٧٩ في ٣/١١/١٠١١٢ -االول مقبول ادریس حامد داؤد الخشاب .٢
  ١٠/٤/١٩٧٩ في ٣/١١/١٠١١٢ -االول ٦١٫٠٩٤ انوار زكي امین قصاب باشي .٣
  ١٠/٤/١٩٧٩ في ٣/١١/١٠١١٢ -االول ٦٢٫٦٦٣ عماد محمد خلیل .٤
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة              صباحي                                                      : لدراسة ا
  

    اسم دورة التخرج١٦/٦/١٩٧٩ في٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٦٫٣٤٠ اعتراف لقمان اسماعیل   .١
 االول ٨٦٫٠١٠ لماناسامة رشید س   .٢
 االول ٧٧٫٩٣٤ شكر محمود مصطفى   .٣
 االول ٧٧٫٤٣٩ ضیاء عبد الحسین محمد علي   .٤
 االول ٧٧٫١٩٧ سردار قادر طھ   .٥
 االول ٧٦٫٨٤٦ عزیز قادر میكائیل   .٦
 االول ٧٦٫٨٢٤ خالد حسین علي   .٧
 االول ٧٦٫٣٦٢ اسعد سعید جاسم   .٨
 االول ٧٦٫٢٠٨ اطوار ابراھیم علي   .٩

 االول ٧٥٫٩١٢ ویزشلیر حمید ح .١٠
 االول ٧٥٫٤٣٩ برھان فقي عزیز علي  .١١
 االول ٧٤٫٧٣٦ ابراھیم وسمان محمود .١٢
 االول ٧٤٫٦٩٢ خلیل حسین محمد .١٣
 االول ٧٤٫٤٥٠ وفاء مكي رشید الیاور .١٤
 االول ٧٣٫٨٤٦ ریان یوسف عبد  .١٥
 االول ٧٣٫٧٢٥ والء احمد صالح  .١٦
 االول ٧٣٫٥٢٧ اسعاد طھ محمد  .١٧
 االول ٧٣٫٣٠٧ محمد مصطفىھیثم غانم  .١٨
 االول ٧٢٫٨٤٦ قاسم یونس حویز .١٩
 االول ٧٢٫٧٠٣ یاسین محمود غزال  .٢٠
 االول ٧١٫٨٤٦ عدنان سالم قاسم  .٢١
 االول ٧١٫٧٠٣ سھا سلیمان داؤد .٢٢
 االول ٧٠٫٥٦٠ عماد محمد جواد فؤاد .٢٣
 االول ٧٠٫٣٤٠ محمد یونس ذنون  .٢٤
 االول ٧٠٫٣٠٧ رعد ذنون عبد اللطیف .٢٥
 االول ٦٩٫٥٢٧ ھار طالب احمدازد .٢٦
  االول ٦٩٫٤٢٨ ممتاز شمعون عبد االحد .٢٧
 االول ٦٩٫١٢٠ نعمت بنیامین القس .٢٨
  االول ٦٨٫٩١٢ نوفل طھ محمد .٢٩
 االول ٦٨٫٥١٦ علي محمود رجب .٣٠
  االول ٦٨٫٤٠٦ محمد رضا ستار جبوري  .٣١
 االول ٦٨٫٣٤٠ محمد سلیمان عمر .٣٢
  االول ٦٨٫٢٧٤ شكري عبد الجبار غائب .٣٣
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة              صباحي                                                      : لدراسة ا
  

    اسم دورة التخرج١٦/٦/١٩٧٩ في٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٨٫٢٣٠ احالم زغیر لفتة السراجي .٣٤
  االول ٦٨٫٠٠٠ لمى محمد حاج یحیى .٣٥
 االول ٦٧٫٩٢٣ ھیفاء عزیز محمود .٣٦
  االول ٦٧٫٧١٤ فارس حمدي مصطفى .٣٧
 االول ٦٧٫٦٧٠ عامر خلیل ابراھیم .٣٨
  االول ٦٧٫٢٦٤ صفاء عریان عسكر .٣٩
 االول ٦٧٫٢٤٨ ابراھیم محسن مجید .٤٠
  االول ٦٧٫٢٠٨ ساجدة ابراھیم ابا بكر .٤١
 االول ٦٧٫٠٩٨ طلعت نور الدین اهللا ویردي .٤٢
  االول ٦٦٫٨٦٨ عبد الباسط خلیل نجم .٤٣
 االول ٦٦٫٥٩٣ عالء داخل ھادي سفیر .٤٤
  االول ٦٦٫٥٩٣ سعید مجید كرومي  .٤٥
 االول ٦٦٫٥٦٠ اشراق عبد الرزاق عبد الحمید .٤٦
  االول ٦٦٫٤١٧ سالم رمضان حسن .٤٧
 االول ٦٦٫٢٦٣ عواطف غازي عبد الكریم .٤٨
  االول ٦٦٫١٨٦ ھایكاز بیتو داؤد .٤٩
 االول ٦٦٫٠٧٦ انعام فتح اهللا یوسف .٥٠
  االول ٦٦٫٠٥٤ انصاف عبد الجبار محمد .٥١
 االول ٦٥٫٩٣٤ سالم توما كاكو خربوش .٥٢
  االول ٦٥٫٨٢٤ یوسف جبو حنا .٥٣
 االول ٦٥٫٦٥٩ فارتكیس طاطول واروس .٥٤
  االول ٦٥٫٢٨٥ فریده فوزي احمد عزت .٥٥
 االول ٦٥٫١٩٧ ذنون یونس نوال  .٥٦
  االول ٦٤٫٨٥٧ عامرة عز الدین احمد الفتحي .٥٧
 االول ٦٤٫٧٤٧ حسام خضر سعید .٥٨
  االول ٦٤٫٧٠٣ باسمة وعد ذنون  .٥٩
 االول ٦٤٫٦٧٠ نرسي اسحق سخریا .٦٠
  االول ٦٤٫٥٨٢ وفاء شریف عبد اهللا .٦١
 االول ٦٤٫٥٦٠  غایبمحمد طھ محمود .٦٢
  االول ٦٤٫٥٢٧ ھاشم احمد محمد .٦٣
 االول ٦٣٫٩٤٥ اكرم عبد الرحمن خضر .٦٤
  االول ٦٣٫٧٨٠ أناھید واغیناك ماركوس .٦٥
 االول ٦٣٫٧٦٩ حسن ابا ذر حسین .٦٦
  االول ٦٣٫٤٠٥  وئام عزیز رشید .٦٧
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة              صباحي                                                      : لدراسة ا
  

    اسم دورة التخرج١٦/٦/١٩٧٩ في٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٣٫٢٠٨ نوال اسماعیل حامد .٦٨
  االول ٦٢٫٩٥٦ سھیل طارق عبد الحمید عبدالمجید .٦٩
 االول ٦٢٫٩٢٣ اسماعیل شاحوذ حسن  .٧٠
  االول ٦٢٫٤٨٣ ید قادر ابتسام رش .٧١
 االول ٦٢٫٣١٨ عواطف حامد احمد .٧٢
  االول ٦٢٫٠٥٤ مالك علي حسون  .٧٣
 االول ٦٢٫٠٤٣ نادیة حمید قاسم .٧٤
  االول ٦٠٫٩٨٩ وداد نیازي حنا كیسو .٧٥
 االول ٦٠٫٨٥٧ قاسم محمد حبیب  .٧٦
  االول ٦٠٫٨٥٧ عمار عبد الستار عبد الرحیم  .٧٧
 االول ٦٠٫٧٨٠ خالدة میرزا شریف .٧٨
  االول ٦٠٫٢٧٤ اوھانیس داؤد فلیبس .٧٩
 االول ٥٩٫١٦٤ نریمان احمد محمد .٨٠
  االول ٥٨٫٦٤٤ حنا اسحق یعقوب .٨١
 االول ٥٩٫١٨٦ جورج اسحق اوراھا  .٨٢
  االول ٥٨٫٨٣٥ وسام جورج سامي .٨٣
 االول ٥٨٫٤٩٤ كالویز فرنسیس یلدا .٨٤
  االول ٥٨٫٣٧٣ درید ذنون عون  .٨٥
 االول ٥٧٫٩١٢ اسطیفك طاطول واروس .٨٦
  االول مقبول حكمت كریم عبد الرضا  .٨٧
 االول ٥٧٫٢٤١ سامي خوشابا اودیشو .٨٨
  االول ٥٧٫٥٨٨ سرمد سلیمان داؤد .٨٩
 االول ٥٥٫٧٥٨ احالم محسن یاسین .٩٠
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           االقتصاد/ االقتصاد :    القسم كلية االدارة واالقتصاد  :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: صباحي                                                           الشهادة : سة لدراا
  

    :اسم دورة التخرج   ١٦/٦/١٩٧٩ في٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  ج منهالدور الذي تخر  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٦٫٣٧٢ محمود صالح عطیة    .١
 االول ٧٣٫٦٢٧ فارس جاراهللا نایف   .٢
 االول ٧٠٫٦٣٩ الویس عبوش یونو   .٣
 االول ٦٦٫٣٤٨ ایمان عبد الجبار محمود   .٤
 االول ٦٢٫٣٢٥ حامد احمد دخیل محمد   .٥
 االول ٦٢٫٩٨٨ توفیق الیاس توما   .٦
 االول ٦٢٫٦٩٧ عزام عبد المجید محمد الخطیب   .٧
 االول ٦٢٫٦٢٧  ھاشم عبد اهللابكین   .٨
 االول ٦٢٫٣٩٥ مجید اسماعیل صادق   .٩

 االول ٦١٫٧٤٤ محسن جاسم عبد الرضا .١٠
 االول ٦١٫٦٣٩ زكیة متي داؤد بھنان .١١
 االول ٦١٫٥٠٠ نادیة موسى حسین .١٢
 االول ٦٠٫٩٦٥ جوزیف الیاس یلدا .١٣
 االول ٦٠٫١٠٤ سناء علي غالب .١٤
 االول ٦٠٫٣١٣ احمد طھ علي  .١٥
 االول ٥٩٫٢٥٥ وز عبد االحد عودیشوفیر .١٦
 االول ٥٩٫٢٠٩ نوار عبد الغني یوسف .١٧
 االول ٥٨٫١٢٩ علیھ جرجیس محمد .١٨
 االول ٥٧٫٢٠٩ سافره حسن حبیب  .١٩
  ١٠/٤/١٩٧٩في ٣/١١/١٠١١٢/االول ٥٨٫٤٣٨ جاسم محمد بكر  .٢٠
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     والتخطيط االحصاء / االقتصاد :     القسم االدارة واالقتصاد     كلية :  جامعة الموصل             الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                        : لدراسة ا
  

    :رج   اسم دورة التخ١٦/٦/١٩٧٩في ٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٧٫٣٨٨ خمیس خلف موسى   .١
 االول ٧٦٫٢٣٥ عبد الكریم نجیب بطرس   .٢
 االول ٧٥٫٥٥٢ طالل عزیز یونس طھ   .٣
 االول ٧٥٫٣٥٢ محمد حسن رستم   .٤
 االول ٧٣٫٢٥٨ سمیر عبد اهللا فاضل    .٥
 االول ٧٣٫١١٧ زم حامدلقمان حا   .٦
 االول ٧٢٫٥٦٤ رضیة عبد الوھاب حمودي    .٧
 االول ٧٢٫٤٨٢ خضر حسین داؤد   .٨
 االول ٧١٫٩٦٤ مھا عبد المجید عبد العزیز   .٩

 االول ٧١٫٨٩٠ جبیر حمدان ابراھیم   .١٠
 االول ٧١٫٧٦٤ احمد رشید محمود   .١١
 االول ٧١٫٤٢٣ عبد الحمید سلیمان ظاھر   .١٢
 االول ٧١٫٢٩٤ فالح محمد ربیع   .١٣
 االول ٧١٫١٥٢ محمد توفیق نعمت   .١٤
 االول ٧١٫١٢٩ امل سلمان حسن    .١٥
 االول ٧٠٫٨٤٧ ھیثم عادل سلیمان    .١٦
 االول ٧٠٫٤٥٨ شاكر محمود احمد   .١٧
 االول ٧٠٫٠٤٧ واثق عدنان محمد سلیم    .١٨
 االول ٦٩٫٩٨٨ ھاشم محسن علي    .١٩
 االول ٦٩٫٧٥٢ ولید خلیل اسماعیل    .٢٠
 االول ٦٩٫٦٥٨ یاسین خضیر جیاد    .٢١
 االول ٦٩٫٦٠٠ ھادي خلیل عبید   .٢٢
 االول ٦٨٫٩٧٦ بدور سعید عبد الفتاح   .٢٣
 االول ٦٨٫٧٧٦ موسى زكر عبدال    .٢٤
 االول ٦٨٫٦٢٣ صالح الدین احمد محمد امین   .٢٥
 االول ٦٨٫٥٦١ كرحھ مطر خلف   .٢٦
 االول ٦٨٫٥١٧ عبد الباقي جابر حامد عبدالغني   .٢٧
 االول ٦٨٫٢٠٠ جعفر علي حسین   .٢٨
 االول ٦٨٫١٦٤ سین عليیونس ح   .٢٩
 االول ٦٨٫٠٩٤ اكرام عزیز شفیق   .٣٠
 االول ٦٨٫٠٠٠ رعد محمود یاقوت   .٣١
 االول ٦٧٫٦٨٢ ربیع خلف صالح   .٣٢
  االول ٦٧٫٥٦٤ شھاب احمد اسماعیل    .٣٣
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     والتخطيط االحصاء / االقتصاد :     القسم االدارة واالقتصاد     كلية :  جامعة الموصل             الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                        : لدراسة ا
  

    :رج   اسم دورة التخ١٦/٦/١٩٧٩في ٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٦٧٫٣٤١ ناظر عبد االحد متي   .٣٤
  االول ٦٧٫١٧٦ راجحة نور محمد عبد اهللا   .٣٥
  االول ٦٦٫٩٥٢ ھیثم اسحاق افرام   .٣٦
  االول ٦٦٫٩٠٥ ل خضیر ابراھیم خلی   .٣٧
  االول ٦٦٫٨٠٠ انعام كریم محمد   .٣٨
  االول ٦٦٫٤٤٧ محمد خلف بطوش   .٣٩
  االول ٦٦٫٣٦٤ شیروان خضر عبد اهللا   .٤٠
  االول ٦٦٫١٨٨ صباح محمد فتحي   .٤١
  االول ٦٦٫١٥٢ بختیار عثمان اسماعیل    .٤٢
  االول ٦٦٫٠٢٣ عدنان بكر علي   .٤٣
  االول ٦٦٫٠١١ محمد صالح حمد علي   .٤٤
  االول ٦٥٫٨٩٤ ماري میخا عیسى   .٤٥
  االول ٦٥٫٧٧٨ نامق محمد شكور   .٤٦
  االول ٦٥٫٧٠٥ كریم علي محیبس   .٤٧
  االول ٦٥٫٥٦٤ عبد الخالق حسین عبد   .٤٨
  االول ٦٥٫٥١٧ محمد طھ حسن    .٤٩
  االول ٦٥٫٢٢٣ داؤد بنیامین ایشو   .٥٠
  االول ٦٥٫٠٤٧ صالح عبد الكریم صالح    .٥١
  االول ٦٤٫٩٧٤ ساجر محمد جدیع   .٥٢
  االول ٦٤٫٧٨٨  الجبار خضر محمدعبد   .٥٣
  االول ٦٦٫٥٧٦ عمار صدیق محمد علي    .٥٤
  االول ٦٤٫٥٤١ حیدر محمد علي مناف   .٥٥
  االول ٦٤٫٠٤٧ شاكر محمد حسن   .٥٦
  االول ٦٣٫٩٦٤ مارون سعید منصور    .٥٧
  االول ٦٣٫٧٤١ احمد حمود اسود   .٥٨
  االول ٦٣٫٥٧٥ جمال یلدا یونا آدم   .٥٩
  االول ٦٣٫٥٠٥ سوسن صالح حسن   .٦٠
  االول ٦٣٫٢٢٣ لطیفة محمد درویش   .٦١
  االول ٦٣٫١٧٦ رشید عالوي احمد محسن   .٦٢
  االول ٦٣٫١٢٩ رند جرجیس بطرس   .٦٣
  االول متوسط خالد علي عبد اهللا     .٦٤
  االول متوسط فرحان طھ عمیر    .٦٥
  االول ٦٢٫٨٤٧ مجید حسن حواس    .٦٦
  االول ٦٢٫٨١١ ھادي زبالة عزیز   .٦٧
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     والتخطيط االحصاء / االقتصاد :     القسم االدارة واالقتصاد     كلية :  جامعة الموصل             الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                        : لدراسة ا
  

    :رج   اسم دورة التخ١٦/٦/١٩٧٩في ٣/١١/١٧٤٩٩:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٦٢٫١٤١ فالح حسن مراد    .٦٨
  االول ٦٠٫٧٢٩  عبد الرضا فرحان عباس   .٦٩
  االول ٦٠٫٥٥٣ ابراھیم فتاح ابراھیم   .٧٠
  االول ٦٠٫٤١١ عبد الجبار محمد مھدي   .٧١
  االول ٦٠٫١٥٦ حسین محمد علي مناف   .٧٢
  االول ٥٩٫٩٢٩ انتظار احمد محمد    .٧٣
  االول ٥٩٫٦٨٢ حسین زیدان خلف   .٧٤
  االول ٥٨٫٦١١ منى حسین جمیل    .٧٥
  الولا ٥٨٫٥٧٦ فواز سعید فتحي    .٧٦
  االول ٥٧٫٧٦٥ اكرم احمد مصطفى ذنون   .٧٧
  االول ٥٦٫٠١١ شعبان حسن حسین    .٧٨
  االول ٥٥٫٩٥٢ علي جابر محمد   .٧٩
  االول ٥٥٫٩٢٩ احمد محمد مال اهللا    .٨٠
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            دارةالا/االدارة : م            القسكلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٤/٩/١٩٧٩ في ٣/١١/٢٨٠٧٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لثالثياسم الطالب ا  ت
  الثاني ٦٣٫٣٠٣ صباح صدیق سعید ال صالح   .١
 الثاني ٦٢٫٥٧٣  األسديسمیر صاحب حمید سعید   .٢
 الثاني ٥٩٫٨٤٢ غربیة یونس قادر   .٣
 الثاني ٥٩٫٥٠٠ انعام خزعل علي الفلوجي   .٤
 الثاني ٥٨٫٨٦٠ سامي مجید یونس   .٥
 الثاني ٥٨٫٦٨٥ عامر عبد الزھره یوسف   .٦
 الثاني ٥٨٫٣٢ یونس امین یونس   .٧
 الثاني ٥٧٫١٩ صالح رشید حمید   .٨
 الثاني ٥٦٫٧٦ رضیة داخل محمد   .٩

 الثاني ٥٥٫٠٠ عاطرة ذنون احمد ابراھیم   .١٠
 الثاني ٥٣٫٧٨٠ نضال توفیق حسن   .١١
 الثاني ٥٢٫٧٨ قاسم كریم عباس خضر   .١٢
 الثاني ٥٢٫٥٣ رشیقة یاسین محمد   .١٣
 الثاني ٥١٫٩٥ سھیلة محمد عزیز الدباغ   .١٤
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج٢٤/٩/١٩٧٩ في٣/١١/٢٨٠٧٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٩٫٢٣ عبد الغني یوسف كیورك   .١
 الثاني ٦٧٫٣٧٣ عبد اهللا عناد نجم   .٢
 الثاني ٦٧٫٩٤ احالم اسماعیل داؤد   .٣
 الثاني ٦٧٫٨٠ نظیر دنحا یلدا سیاوش   .٤
 الثاني ٦٧٫٧٨ میسر محمود علي    .٥
 الثاني ٦٧٫٧١ عبد السالم عبد الرحمن نبي    .٦
 الثاني ٦٦٫٧٥ نجم الدین عبد اهللا محمد   .٧
 الثاني ٦٦٫٠٢ ساالر اكرم شیخو   .٨
 الثاني ٦٤٫١٢٠ منتصر سالم فائق   .٩

 الثاني ٦٣٫٦١ سعد شھاب احمد   .١٠
 الثاني ٦٣٫١٩ صباح یحیى جاسم   .١١
 الثاني ٦٢٫٥٦  خلف صالح احمد   .١٢
 الثاني ٦١٫٦٨١ رفعت زكي محمد   .١٣
 الثاني ٦١٫٦٠ لیلى فاضل فتحي   .١٤
 الثاني ٦١٫٩٥ سلمى احمد موسى   .١٥
 الثاني ٦١٫٣٢ جلیل یاسین حسون الخزجي   .١٦
 الثاني ٦١٫٠٧ ھیفاء سلیم محمد صدیق   .١٧
 الثاني ٦٠٫٧٤ جبران حنا میخائیل   .١٨
 الثاني ٦٠٫٣١ عصام یوسف ذنون النعیمي   .١٩
 الثاني ٦٠٫١٩ رحمة محمد عبد اهللا   .٢٠
 الثاني ٥٩٫٨١ امل ید اهللا عباس    .٢١
 الثاني ٥٩٫٦٧ باسم محمد علي علي اكبر   .٢٢
 الثاني ٥٩٫٦٢ سعد طاھر كاظم  الجبوري   .٢٣
 الثاني ٥٩٫٣٤ ھیفاء جمال مصطفى    .٢٤
 الثاني ٥٩٫٣٤ وسام جابر طھ االلوسي   .٢٥
 الثاني ٥٩٫٢١ ھیفاء كوربیل ملكي   .٢٦
 الثاني ٥٩٫١٨ نسمحمد علي یو   .٢٧
 الثاني ٥٩٫١٧ محمد قادر رضا    .٢٨
 الثاني ٥٩٫٤٩ صباح حسین عثمان    .٢٩
 الثاني ٥٨٫٩٢ سعاد بھجت توفیق   .٣٠
 الثاني ٥٨٫٨٤ منال عبد المحسن عبد العزیز   .٣١
 الثاني ٥٨٫٨١ جودت نصرت شوكت   .٣٢
 الثاني ٥٨٫٥٩ سامال محي الدین خدر   .٣٣
 الثاني ٥٨٫٥٣ زیان حمید عثمان    .٣٤
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج٢٤/٩/١٩٧٩ في٣/١١/٢٨٠٧٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٨٫٥٣ یم سبتي جمعةمكي كر   .٣٥
 الثاني ٥٨٫٤٩٤ علي محمد امین حسین    .٣٦
 الثاني ٥٨٫٣٨ شلیرة محمد مجید علي   .٣٧
 الثاني ٥٨٫١٥ عادل جواد تایھ   .٣٨
 الثاني ٥٨٫٠٦ خالد سعید اسماعیل   .٣٩
 الثاني ٥٧٫٧٩ جالل شاھین محمد   .٤٠
 الثاني ٥٧٫٨٧ امل سامي الیاس    .٤١
 الثاني ٥٧٫٨٣ ھناء مھدي احمد   .٤٢
 الثاني ٥٧٫٧٦ فان مردان قنبرعر   .٤٣
 الثاني ٥٧٫٥٠ كوثر یعقوب محمود   .٤٤
 الثاني مقبول كولر اسماعیل احمد   .٤٥
 الثاني ٥٧٫٣٤ مجید حسین محمد علي    .٤٦
 الثاني ٥٧٫٢٧ انعام عبد الرزاق سھیل   .٤٧
 الثاني ٥٧٫١٩ ولي محمد علي    .٤٨
 الثاني ٥٦٫٨٤ ھنري واھان كرابیت   .٤٩
 الثاني ٥٦٫٨٣ عبد الرضا محمد حسین    .٥٠
 الثاني ٥٦٫٦١ انصاف احمد محمود   .٥١
 الثاني ٥٦٫٣٩ ابراھیم خضر عبو   .٥٢
 الثاني ٥٦٫٣٧ خولة یوسف حمید   .٥٣
 الثاني ٥٦٫١٨ امل حسین حمدي عبداهللا   .٥٤
 الثاني ٥٦٫١٦ صبریة عبد اهللا زیدان    .٥٥
 الثاني ٥٥٫٦٠ ھیثم جرجیس عزیز    .٥٦
 الثاني ٥٥٫٤٧ صالل ازعیان محمد    .٥٧
 الثاني ٥٥٫١٩  غزال عبد العزیز قاسم   .٥٨
 الثاني ٥٥٫١٨ زھیر یوسف عبد الستار    .٥٩
 الثاني ٥٥٫١٧ ساالر اسماعیل عثمان مصطفى   .٦٠
 الثاني ٥٥٫١٤ امیرة طاھر عبد اهللا    .٦١
 الثاني ٥٥٫٠٧ ضیاء صبري عباس    .٦٢
 الثاني ٥٤٫٩١ فوزیة ایشو ریحانة   .٦٣
 الثاني ٥٤٫٨٤ جمال ماجد حسین   .٦٤
 الثاني ٥٤٫٧٦ صبحي بدر احمد   .٦٥
 الثاني ٥٤٫٧٥ عبد الواحد عول فرج مصطفى   .٦٦
 الثاني ٥٤٫٧٠ عادل فاضل عبد القادر   .٦٧
 الثاني ٥٤٫٦٨ عباس جبار عطیة   .٦٨
 الثاني ٥٤٫٣٥ ھاتف نجم عبود   .٦٩
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج٢٤/٩/١٩٧٩ في٣/١١/٢٨٠٧٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٤٫١٩ عصام شاكر نعمھ فرھود   .٧٠
 الثاني ٥٣٫٨٣ داؤد سلیمان عزیز   .٧١
 الثاني ٥٣٫٧٦ ھناء حامد ابراھیم   .٧٢
 الثاني ٥٢٫٩٨ فاجيامل جاسم محمد الخ   .٧٣
 الثاني ٥٥٫٦٥١ محمد ذنون یونس   .٧٤
 الثاني ٥٢٫٨٢ سھا محمد اسماعیل   .٧٥
 الثاني ٥٢٫٣٠ مجید خلیل حمید   .٧٦
 الثاني ٥٢٫١٨ محمد عبد المنعم احمد   .٧٧
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  داالقتصا / االقتصاد:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٤/٩/١٩٧٩ في٣/١١/٢٨٠٧٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  دور الذي تخرج منهال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٢٨ منال حسین علي    .١
 الثاني ٦٤٫٩٧ حسین عباس كریم لیلو   .٢
 الثاني ٦٢٫٥٠ سحاب عبد القادر مجید   .٣
 الثاني ٦١٫٩٦ علي حسین جعاز   .٤
 الثاني ٦٠٫٤١  فارس رزوقي بشیر    .٥
 الثاني ٦٠٫٣١ زیان كنجو احمد    .٦
 الثاني ٦٠٫٢٠ ولید ھاشم خلیل    .٧
 الثاني ٥٩٫٩٥ علي لبیب سلیمان    .٨
 الثاني ٥٩٫٩٣ منى ھاشم شیت    .٩

 الثاني ٥٩٫٠٢ كافي حسن محسن   .١٠
 الثاني ٥٨٫٣٥ ثورة حسن علي   .١١
 الثاني ٥٧٫٦٧ جھور اسماعیل علي   .١٢
 الثاني ٥٧٫٤٨ قادر عبد االمیر علي    .١٣
 الثاني مقبول صالح عطا اهللا حسین   .١٤
 الثاني ٥٩٫٣٨٣ خالدة صبري عبد اهللا محیمید   .١٥
 الثاني ٥٦٫٤٧ محمود احمدنضال    .١٦
 الثاني ٥٥٫٥٨ نظام الدین مجید عبد اهللا    .١٧
 الثاني ٥٥٫٢٥ رحیق فیصل مجید   .١٨
 الثاني ٥٥٫٢٣ امل محمد حسن الحكیم    .١٩
 الثاني ٥٥٫١٠ یونس حیدر یونس   .٢٠
 الثاني ٥٤٫٩٨ منصور ابرو حنا   .٢١
 الثاني ٥٤٫٧١ سعاد حمدان علي    .٢٢
 يالثان ٥٣٫٣٤ بیمان عبد اهللا سلیم    .٢٣
 الثاني ٥٣٫١٦ ھادي كاظم جعفر فخرالدین   .٢٤
 الثاني ٥٢٫١٩ حاضر احمود عبد اهللا    .٢٥
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      االحصاء والتخطيط/االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                صباحي                                : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٤/٩/١٩٧٩ في٣/١١/٢٨٠٧٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٨/١٩٧٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٩٫٤٨ عبد السالم عبد االمیر حسن    .١
 الثاني ٦٥٫٥٠ محمد علي جاسم    .٢
 الثاني ٦٣٫١٠ ایمان ابراھیم علي    .٣
 الثاني ٦٦٫٤٥٨ ابراھیم حروش تركي فریح   .٤
 الثاني ٦٤٫١٥١ عبد السالم رؤوف سلیمان    .٥
 الثاني ٦٠٫١٠ خلیل حسین یونس   .٦
 الثاني ٥٩٫٧٧ اسعد علي حسین   .٧
 الثاني ٥٩٫٣٢ نبیل یوخنا دنحا    .٨
 الثاني ٥٩٫٢٤ سین حمزة فاضل ح   .٩

 الثاني ٥٨٫٨١ ھیام عبد الرحمن نوري    .١٠
 الثاني ٥٨٫٠٤ افرام آدم صلیوه   .١١
 الثاني ٥٧٫٨٨ سمیر عبد االحد الیاس    .١٢
 الثاني ٥٧٫٢٠ عیدان یاسین خضیر    .١٣
 الثاني ٥٦٫٩١ محمد مصطفى محسن   .١٤
 الثاني ٥٦٫٨٨ سالمة داؤد سلیمان    .١٥
 الثاني ٥٦٫٨٦ فرید اسحق حنا   .١٦
 الثاني ٥٦٫١٨ سند محمد سند الماكنة    .١٧
 الثاني ٥٥٫٩٢ فائزة جاسم محمد   .١٨
 الثاني ٥٥٫٨٧ محمد ھادي علي    .١٩
 الثاني ٥٥٫٤٦ عبد الغني علي جاسم   .٢٠
 الثاني ٥٥٫٤٠ مرتضى عمران عیسى   .٢١
 الثاني ٥٥٫٠٤ مؤید محمد ذنون    .٢٢
 الثاني ٥٤٫٩٣ عباس مسلم علي  البرمكي   .٢٣
 الثاني ٥٤٫٦٤ نزار ناصر ستار    .٢٤
 الثاني ٥٤٫٢٦ مالك رزاق حسین   .٢٥
 الثاني ٥٣٫٨٦ عبد الكریم بن الصادق القربي   .٢٦
 الثاني ٥٣٫١٧٠  رمضان محمد العباس جاسم    .٢٧
 الثاني ٥٢٫٥١ محمد سعود حمدان    .٢٨
 الثاني ٥٠٫٨٨ بلقیس توفیق عبد الجبار عبدالباقي   .٢٩
 الثاني ٥٠٫٣٠ رافع احمد سلیمان   .٣٠
  ٢٩/٩/١٩٧٩في ٣/١١/٢٨٧٥٨/الثاني ٥٦٫٦٧٦ عبد اهللا محمد جاسم   .٣١
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