
 



   
  

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

    :   اسم دورة التخرج      ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥:    سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 78.924 ضاء حازم محمدر.١
 االول 78.757 ميادة سالم محمود.٢
 االول 77.427 يلسناء غانم اسماع.٣
 االول 75.425 يعقوب علي احمد.٤
 االول 74.165 صفوان شكيب حسين.٥
 االول 73.743 لؤي خالد خلف القطب.٦
 االول 71.909 رائد احمد موسى.٧
 االول 69.808 نور علي عبود.٨
 االول 69.591 شيماء موفق يونس.٩
 االول 68.919 شذى جاسم محمد.١٠
 الولا 67.667 احكام صادق زومان.١١
 االول 67.645 رند عبد االله خضر.١٢
 االول 67.360 محمد خليف عفر.١٣
 االول 67.245 رفل احمد عبد القادر.١٤
 االول 67.120 خالد مجبل عواد.١٥
 االول 67.044 ساجدة صبري جبيش .١٦
 االول 66.947 هالل محمد طه السويداني.١٧
 االول 66.860 ابراهيم احمد حمود.١٨
 االول 66.336 فيرجين حنا آرومي.١٩
 االول 66.123 ماهر زهير سعيد.٢٠
 االول 65.186 محمد سليمان احمد.٢١
 االول 65.163 محمد علوان محمود وهب.٢٢
 االول 64.490 ايمان آامل اصطيفان.٢٣
 االول 64.219 مجدي نجم محمد خليل .٢٤
 االول 64.079 محمد فتحيوعمر.٢٥
 االول 64.073 اسعد محمد عبد الرحيم.٢٦
 االول 63.925 ضر مجيدبشار زينل خ.٢٧
 االول 63.159 رمضان شين شمدين.٢٨
 االول 63.104 عادل آتاب حميد.٢٩
 االول 61.875 قصي فخري يوسف.٣٠
 االول 61.744 عاصم عبدالجليل علي.٣١
 االول 61.528 جوان لطيف فرج معروف.٣٢
 االول 61.083 فارس عطية شطي.٣٣
 االول 60.490 محمود عمر عبداهللا محمد.٣٤
 االول 60.168 ه طيب عليسامان ط.٣٥



 االول 59.895 ياسر جاسم منديل.٣٦
 االول 58.379 وليد عبدالحميد عبداهللا.٣٧
 االول 57.665 معين زهير يوسف االحمد.٣٨
 االول 57.493 محمد سليمان ابراهيم.٣٩
 االول 57.423 علي عبد حمد.٤٠
 االول 57.407 جميل صفوك مراد.٤١
 االول 57.099 عبدالقادر احمد حسن.٤٢
 االول 56.783 هدى جاسم محمد محمود.٤٣
 االول 54.260 علي حسن محمد شيت.٤٤

 
    



 
  

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

    : اسم دورة التخرج              ٢٩/٦/١٩٩٦في ٤٢٤:   رقم وتأريخ االمر الجامعي   ١٩٩٦- ١٩٩٥: سنة التخرج 
   هـ١٤١٧/صفر/١٣                                                                                 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 85.015 زيد محمود عبد الحميد.١
 االول 82.726  منال عبد اهللا محمد.٢
 االول 81.387 ايناس عبد اهللا حسن.٣
 االول 81.189 اميرة متي رزوقي.٤
 االول 81.009 محمد احمد قوقة.٥
 االول 80.454 احمد طه احمد .٦
 االول 79.125  علي حسينماهر.٧
 االول 77.638 مقبل علي احمد.٨
 االول 74.735 معتصم محمد امين.٩
 االول 74.443 سناء محمد احمد .١٠
 االول 74.172 موفق يحيى خلف.١١
 االول 73.895 ايناس احمد عبد اهللا.١٢
 االول 73.310 نواف علي حسين.١٣
 االول 72.750 الحان مسعود سعيد.١٤
 االول 71.494 ز عبدمروان عبد العزي.١٥
 االول 70.071 اقبال خليل محمد.١٦
 االول 69.151 محمد عبد الكريم محمد.١٧
 االول 69.080 محمد زهدي محمد زايد.١٨
 االول 69.034 جمعة ابراهيم اسماعيل .١٩
 االول 68.582 حمزة خليل خوجة .٢٠
 االول 68.563 نجيبة احمد طه .٢١
 االول 68.496 عدي علي حيدر .٢٢
 االول 68.260 هير حميدعبير ز.٢٣
 االول 68.195 بثينة رشيد احمد.٢٤
 االول 67.777 مريم عبد اهللا محمد محي الدين .٢٥
 االول 67.557 محمد موسى محمد.٢٦
 االول 66.696 سعيد عارف محمد سعيد .٢٧
 االول 65.269 متي ابراهيمغادة .٢٨
 االول 65.084 اباء سالم صديق .٢٩
 لاالو 64.304 حسام محمد تميم .٣٠
 االول 64.001 هاشم محمد علي ابو احمدة.٣١
 االول 63.947 ميادة عبد الرزاق يونس.٣٢
 االول 63.723 مناهل اسطيفو آورآيس.٣٣
 االول 63.593 رافع طه حامد .٣٤
 االول 63.391 هادي ياقو داؤد.٣٥



 االول 63.011 يونس عثمان حسين.٣٦
 االول 62.469 الحان محمد صبحي .٣٧
 االول 62.406 سجى جابر عبد اللطيف.٣٨
 االول 61.623 ميكائيل موسى صوفي.٣٩
 االول 61.099 بهار آريت علي.٤٠
 االول 60.943 احمد بالل يوسف.٤١
 االول 60.767 صدام هاشم عبد العنزي.٤٢
 االول 60.476 عبد الستار احمد مصطفى .٤٣
 االول 60.221 مها محمد عبد المجيد.٤٤
 االول 59.939 هالة صبحي نعيم .٤٥
 االول 59.905 د الغني فتحيانمار عب.٤٦
 االول 59.350 زاهد زآي بشير .٤٧
 االول 59.118 مها غثيث جاسم .٤٨
 االول 58.060 فادي زعل مسلم الختاتنة.٤٩
 االول 57.482 اروى محمد عبد الكريم .٥٠
 االول 56.822 ماهر محمد سالم الشقاحين.٥١
 االول 56.747 احمد جابر عباس الكربولي .٥٢
 االول 56.593 حخالد شحاذة صال.٥٣

 
   



 
  

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

    : اسم دورة التخرج               ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 80.724 محمد شكر محمود.١
 االول 77.831 فادية سليمان نعيم.٢
 االول 73.143 د شاآرصالح مؤي.٣
 االول 70.675 االء عبد الستار داؤد.٤
 االول 70.279 حنان جوزيف الياس.٥
 االول 68.467 شذى بطرس أسوفي.٦
 االول 66.443 خالدة ناجي شابا.٧
 االول 64.852 صفاء صالح الدين يحيى جرجيس.٨
 االول 64.761 سرى محمد جمال الدين العلوي.٩
 االول 64.485 اشيدالل عادل أحمد قصاب ب.١٠
 االول 64.215 االء غانم محي الدين.١١
 االول 64.206 عبد اهللا محمد عبد.١٢
 االول 63.334 غادة محمد مرعي.١٣
 االول 62.140 م محمد سعيدرغزوان اآ.١٤
 االول 60.652 أحمد عبد الغني خليل.١٥
 االول 59.886 وسناء نزار عبد اهللا.١٦
 االول 58.885 اسالم فاضل عبد اهللا.١٧
 االول 57.799 صدعان جلعو اذياب.١٨

 
    



 
  

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

    : اسم دورة التخرج             ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥:  سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 73.412 بدر سعد اهللا عبد اهللا.١

 
   



 
  

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

  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج       ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦- ١٩٩٥: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 77.840 صالح محمد بني سالمة.١
 االول 76.143 ازهار عبد الرزاق قاصد.٢
 االول 72.958 عبد الباقي الريح عبد الغفار.٣
 االول 71.471 ارسالن عبد القهار طه.٤
 االول 70.427 العلوي محمد حرمة.٥
 االول 70.286 هاشم يوسف عباس.٦
 االول 70.002 دينا احمد عمر.٧
 االول 69.057 رائد سليمان داؤد.٨
 االول 68.431 هشام عبد اهللا علي.٩
 االول 66.939 صالح سيف حسن.١٠
 االول 64.245 سامي محمد نجم الدين.١١
 االول 63.469 حسين علي مبارك.١٢
 االول 63.309 دعاء عبد الواحد حميد.١٣
 االول 62.795 سمير عبد الغفار فضل.١٤
  بموجب االمر الجامعي/االول 61.599 عامر صالح حسين.١٥

 ١١/٨/١٩٩٦ في ٣/١١/٤٠٥٠

  
 



   
  

تخطيط اقتصادي /االقتصاد:       القسم  اد            كلية االدارة واالقتص:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :رة التخرج  اسم دو       ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦- ١٩٩٥: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 79.195 زهار محمد توفيق حسن.١
 االول 67.540 محمد ناصر محمد .٢
 االول 65.526 حسن محمد علي عويسات.٣
 االول 65.067 سلطان عبدهللا محمد .٤

 



   
  

  إدارة أعمال/اإلدارة:     القسم          كلية االدارة واالقتصاد            :                الكلية جامعة الموصل :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:    الشهادة              صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج          ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦/١:أريخ االمر الجامعي   رقم وت١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 67.526 بان عبدالمجيد محمد.١
 الثاني 65.198 عزالدين حسين حميد.٢
 الثاني 64.286 فنار متي ابراهيم.٣
 الثاني 61.284 م علييزن سال.٤
 الثاني 61.232 عبداهللا سعيد عبداهللا.٥
 الثاني 61.042 فاروق عبدالغني عبداهللا.٦
 الثاني 61.027 عبير طه سوادي.٧
 الثاني 59.025 عالء فريد ابراهيم.٨
 الثاني 58.634 يحيى شكر محمود.٩
 الثاني 58.062 فيان محمد خانو.١٠
 الثاني 57.990 حاجم علي نواف.١١
 الثاني 57.738 اب محمد محفوظرح.١٢
 الثاني 56.610 منير حسين فرج.١٣
 الثاني 56.553 محمد فصطي عبدي.١٤
 الثاني 56.457 علي سلطان سليم.١٥
 الثاني 56.042 خسرو اسعد جانكيز.١٦
 الثاني 56.037 حسن عبدالقادر رشيد.١٧
 الثاني 54.798 نيجرفان صالح حاجي.١٨

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج              ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦/١:المر الجامعي   رقم وتأريخ ا١٩٩٦- ١٩٩٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 71.481 حنان يوسف يونس.١
 الثاني 65.281 منار عبد السالم عبد اهللا .٢
 الثاني 61.982 فراس علي محمد خليل .٣
 الثاني 61.747 سم عيان عبيدبا.٤
 الثاني 59.824 عقيل محمد صالح حسن.٥
 الثاني 59.421 حارث حسين سعيد.٦
 الثاني 59.179 معد ذنون صالح الزبيدي.٧
 الثاني 59.171 ياسر محمد احمد ابراهيم .٨
 الثاني 58.931 سهام سعود احمد.٩
 الثاني 58.651 دالل غانم ايوب.١٠
 الثاني 58.186 ريم سلهم صديق.١١
 الثاني 58.075 رافد فرنسو قريو انويا.١٢
 الثاني 57.919 ناطق اآرم حسين محمد.١٣
 الثاني 57.650 االء محمد رفعت عبد اهللا.١٤
 الثاني 57.628 اياد حكمت ضيف اهللا.١٥
 الثاني 57.541 عبد الحميد محمد عباس .١٦
 الثاني 57.376 مهند بهجت عبد القادر.١٧
 الثاني 57.368 عبير زيدان شكر .١٨
 الثاني 57.167 سمية برهان ايوب .١٩
 الثاني 56.651 صالح مصطفى محمد .٢٠
 الثاني 56.534 محمد ابراهيم عطا اهللا.٢١
 الثاني 56.242 ارجوان عادل زين العابدين .٢٢
 الثاني 55.891 نوري سامي احمد .٢٣
 الثاني 55.782 رقية حسين يونس.٢٤
 الثاني 54.198 صباح لطيف احمد .٢٥
 الثاني 54.417 خضير رمضان يعقوب .٢٦
 الثاني 53.699 وئام يوشف حنا .٢٧
 الثاني 53.603 عمار فوزي آمال .٢٨
 الثاني 52.805 عبد اهللا عبد القادر علي.٢٩

 
   



  

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

    :اسم دورة التخرج         ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦/١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥:    سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 57.096 ابراهيم عبد اهللا محمد.١

 
   



 
  

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

    : اسم دورة التخرج         ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦/١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦- ١٩٩٥: سنة التخرج 
                             

   منهالدور الذي تخرج  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 62.981 طارق خلف برآات.١
 الثاني 61.102 شيالن صباح فقي.٢
 الثاني 60.690 رقية طارق خليل.٣
 الثاني 59.536 مائدة آمال عثمان.٤
 الثاني 57.308 جرجيس آريم يونس الجبوري.٥
 الثاني 55.902 زينب عواد عباس.٦
 الثاني 55.440 بيداء سرحان فتحي حمادي.٧
 الثاني 55.089 اسسعدي محمود عب.٨

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج                  ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦/١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 61.403 محمد حمد صالح.١
 الثاني 60.772 حارث محمد سعيد عبد.٢
 الثاني 59.525 أحمد عبد الجبار حسين.٣
 الثاني 58.188 طالل اآرم سعدون.٤
 الثاني 56.524 أيوب اهللا ويردي بهاء الدين.٥

  



 
   

  

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

    : اسم دورة التخرج    ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦/١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٦- ١٩٩٥: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الثياسم الطالب الث  ت
  الثاني 68.047 صهيب سيف الدين عادل .١
 الثاني 59.943 عبدالستار حمد عبدهللا.٢
 الثاني 57.612 زهرة سعدون والي.٣

 


