
   
  

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

    :  اسم دورة التخرج      ٣/٧/١٩٩٣ في ٣/١١/٢٨٥٣:  رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٩٢/١٩٩٣:التخرج سنة 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 83.856 منهل عبدالرزاق حامد ١

 االول 78.983 غادة احسان بكر ٢

في ٣/١١/٧٦١٩االول 78.608 لحياليعامر محمد علي ا ٣
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 74.366 هناء محمد جمعة الطائي ٤

في ٣/١١/٧٦١٩االول 72.880 عبداهللا فتحي بالوي ٥
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 71.871 ريم حسام قاسم ٦

 االول 71.433 باسمة احمد حمودي الطياوي ٧

 71.359 شعيب يوسف ابراهيم ٨
في ٣/١١/٧٦١٩االول

١٢/٨/١٩٩٣ 

 71.273 احمد عبدالمحسن يونس ٩
في ٣/١١/٧٦١٩االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 70.960 محمد عبداهللا محمد بني نصر ١٠

 االول 70.637 ايمان حسن صالح ١١

 االول 69.041 يوسف بابكر عتيل ١٢

 68.821 موفق مال اهللا محمود ١٣
في ٣/١١/٧٦١٩االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 68.563 عبدالعزيز احمد ابراهيم ١٤

 االول 68.441 قادر محمد صبري عبداهللا ١٥

 االول 67.866 وليد حسين علي قاسم  ١٦

 االول 67.832 زيد خليل ابراهيم محمد ١٧

 االول 67.678 شهاب احمد خضر الزيباري ١٨

 االول 67.479 سبهان خلف علي صالح ١٩

 االول 67.403 عمر عيسى عبدالرزاق ٢٠

 االول 67.138 ت احمدمحمد حازم شي ٢١

 االول 66.912 يسرى شعبان مهيدي ٢٢

 االول 66.637 نبيل آورآيس يوسف آورآيس ٢٣

 االول 66.590  عقراويمصطفىجميل مصطفى عمر ٢٤

 االول 66.363 محمد ادريعي بدر ٢٥



 االول 64.902 حازم سلمان خلف الجبوري ٢٦

 االول 64.067 نجيبة داود خلف البياتي ٢٧

 االول 62.921 اسراء جرجيس حمدو سلطان ٢٨

 االول 62.880 فراس ادريس يحيى الكواز ٢٩

 االول 62.817 بكر حازم بكر احمد سليمان ٣٠

 االول 62.805 سوزان عزت نجيب محمد ٣١

 61.997  اوسوشمورشو  ٣٢
في ٣/١١/٧٦١٩االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 61.273 ليلى صالح الدين ساقي ٣٣

 االول 61.255 جروحي حسين محمود فت ٣٤

 االول 60.888  آشمولةنوزتسجى احمد  ٣٥

 60.464 احمد رشيد احمد ٣٦
في ٣/١١/٧٦١٩االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 59.906 هلة علي مرعي حسنس ٣٧

 59.610 بهجت عباس حسين ٣٨
في ٣/١١/٧٦١٩االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 59.361 يونس محمد عبداهللا ٣٩

 االول 59.252 عبدالبينام سلمة يوسف  ٤٠

 االول 56.753 علية جاسم محمد علي البدراني ٤١

  



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ١٩٩٣/ ١٢/٨ في ٣/١١/٢٣:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  ولاال 66.778 عامرة بشير سليمان ياسين ١

 



   
  

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

  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج  ٣/٧/١٩٩٣ في ٣/١١/٢٨٥٣:  رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 92.359 صهباء شاآر محمود عبداهللا ١

 االول 87.373 مناف هاشم حمادي الصاني ٢

 االول 79.693 بشار اسماعيل آرموش ٣

 االول 79.605 وائل نايف حسين ٤

 االول 78.750 سهير سالم شريف عبدالباقي ٥

 االول 78.668 زين العابدين عبد الغفور زين العابدين ٦

 االول 78.552 طه احمد حسن ٧

 االول 77.806 نوال علي مردان ٨

 االول 76.897 سامي نوح عيسى آوريه ٩

 االول 76.838 واثق سعيد متي رفو ١٠

 االول 75.013 نجالء عزيز حسن آل اغا ١١

 االول 74.582 معز مهدي قاسم ١٢

 االول 74.090 مناهل زهير متي يوسف ١٣

 االول 73.830 بسمة حازم احمد الصفار ١٤

 االول 73.747 سعد فهد سليم ١٥

 االول 72.811 سامية هرمز نيشو مروآي ١٦

 االول 72.673 حرغد عبد العزيز حمودي الجرا ١٧

 االول 72.502 نيكار عالء الدين سعيد شريف ١٨

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 72.376  ياسين عبداهللا عبد الرحمن ١٩
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 72.264 انور محمد زآي احمد البكر ٢٠

 االول 71.575 جبل فليح حسن ٢١

 االول 71.508 سردار سليمان الياس مراد ٢٢

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 69.559 لحد يوسف اباعادل فرانسو ٢٣
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 68.689 ناصر احمد ناصر ٢٤

 االول 67.863 فتحي ذنون اسماعيل ٢٥

 االول 67.749 مناف هاشم حمدون ٢٦



 67.310 عمار بشير عبداهللا محمد البزاز ٢٧
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 67.140 عبداهللا محمد عبد العزيز ٢٨

 االول 66.719 هناء آليانه يوسف علو ٢٩

 االول 66.298 بريهان حسن قاسم عبداهللا ٣٠

 االول 66.259 سالم عبيد جياد الجبوري ٣١

 االول 65.797 محمد جاسم الجباري نمشة  ٣٢

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 64.882 بسام فاضل عبد الواحد يحيى  ٣٣
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 64.772 ي احمد الخوشسالمالهام سهيل  ٣٤

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 64.520  خالد جمال جواد ٣٥
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 64.019 امين خيرالدين ايوب امين ٣٦

 االول 63.273 اريج حازم محمد القزاز ٣٧

 االول 62.861 ضحى بدر حسين عالوي ٣٨

 62.834 اوس عبد الحميد محمد فتحي ٣٩
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 62.674 ينب جاسم محمد حسين الحسينيز ٤٠

 االول 62.554 ياسر عبداالله عبد العزيز الطالب ٤١

 62.235 احمد مرعي حسن حسين  ٤٢
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 62.199 عدنان محمد فرتم  ٤٣

 االول 61.884  زلفو عجيب خضر محمد  ٤٤

 االول 61.239 ومل زيور هيرود  ٤٥

 االول 61.044 ور سعيد شريف احمدزه  ٤٦

 االول 61.019 صفوان يونس سعيد يحيى  ٤٧

 60.765 احمد هزاع اسماعيل الهزاع  ٤٨
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 60.574  محمد احمد محمد ال مصطفى  ٤٩

 االول 59.925 انوار عبدالواحد مصطفى الجلبي  ٥٠

 الولا 59.833 سحر محمد يحيى العزاوي  ٥١

 االول 59.292 اسيا جمعة حماد حسن  ٥٢

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 59.233  انتصار جفات مزهر  ٥٣
١٢/٨/١٩٩٣ 

 58.541 طلعت حبيب مجيد  ٥٤
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 

 57.352 هالل غانم حمدون عبدالرحمن  ٥٥
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 



 56.966 رباح مهدي صالح  ٥٦
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 56.891 ايمان محمد سليم داؤد محمد  ٥٧

 االول 56.844 نواف فواز عطوان  ٥٨

 االول 56.669 عمار محمد منير مصطفى اليوزبكي  ٥٩

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 56.570 ميخائيل بنيامين داؤد يوحنا  ٦٠
١٢/٨/١٩٩٣ 

    



   
  

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

    :رة التخرج  اسم دو٣/٧/١٩٩٣ في ٣/١١/٢٨٥٣:  رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 84.976 صدف ولد سيدي محمد ١

 االول 81.087 مهند سعد اهللا داؤد الخياط ٢

 االول 76.184 اسراء احمد عبد اهللا النعيمي ٣

 االول 74.429 ريم علي عبد الحسين الجراح ٤

 االول 74.311 سالم محمود احمد الحياوي ٥

 االول 74.040 براق يوسف يحيى علي ٦

 االول 72.874 بسام نذير قاسم الدباغ ٧

 االول 72.461 شامل غانم عيدان جاسم ٨

 االول 72.267 رزاز سعيد سعيد جميل ٩

 االول 71.621 عامر خضر جرجيس محمد ١٠

 الولا 69.921 اسراء سالم محمد الغالمي ١١

 االول 68.399 حسنة حمد خضر الجميلي ١٢

 االول 68.824 محمد فرج درويش الخالدي ١٣

 االول 66.593 غزالة محمد سلطان ١٤

 االول 66.117 سعاد احمد قاسم السليفاني ١٥

 االول 66.028 عبد الجبار محمد ثابت سعيد ١٦

  االول 65.580 يمامة عاصم سليمان ابراهيم  ١٧

 االول 63.920 مل رشيد عطار باشيعقيل آا  ١٨

 االول 63.397 هيام عبد المجيد حياوي قاسم  ١٩

 االول 62.985 نادية رفو متي  ٢٠

 االول 61.556 احالم محمد سعيد حسين  ٢١

 االول 59.249 محمد سعيد خليل طه  ٢٢

 



   
  

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

    :رج  اسم دورة التخ٣/٧/١٩٩٣ في ٣/١١/٢٨٥٣:  رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 87.712 عبدالسالم محمد سيف  ١

 االول 74.923 ايمان علي خليل ٢

 االول 74.452 عبدالحكيم محمد عبدالنسور ٣

 االول 72.002 وليد حامد محمد الشيخ ٤

 االول 71.944 خالد محمد خير صالح ٥

 70.808 بشار عبدالجبار يونس طه ٦
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 70.390 وصفي محمد مفلح مياس  ٧

 االول 68.723 ليلى احمد رحيم ميرزا ٨

 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 68.420  االمين الهادي فضل المولى ٩
١٢/٨/١٩٩٣ 

 االول 68.341 عبدالكريم عبدهللا علي ١٠

 االول 67.363 يسان جبو بولصبديع ن ١١

 االول 67.054 زهرة محمود علي الزبيدي ١٢

 االول 66.525 جورج عيسى عبداالحد ١٣

 االول 63.914 احمد عبدهللا احمد عبدهللا ١٤

 63.614 فيان حسن احمد حسين ١٥
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 63.389 نادية محمد جاسم محمد ١٦

 االول 62.703 براهيم موسىعصام موسى ا ١٧

 62.701 ناصر شاآر ناصر ١٨
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 61.887 ابتسام نذير عبدالرزاق العمر ١٩

 61.793 ئاال محمد حمه صالح ٢٠
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 60.297 خلف حسين عبد يوسف ٢١

 60.172 سناء عبدهللا حمودي ٢٢
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 60.093 سرى عناد سعدهللا نجم  ٢٣

 59.222 عبد محمد خضير محمود ٢٤
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 



 58.019 قاسم علي جاسم علي  ٢٥
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 

 56.696 خالد ناظم محمد القدو ٢٦
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 56.691  الدليميندى هاشم محمد ٢٧

 االول 56.498  محمد علي حسين احمد حسين ٢٨

 



   
  

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

    :  اسم دورة التخرج ١٩٩٣/ ٣/٧ في ٣/١١/٢٨٥٣:  رقم وتأريخ االمر الجامعي  ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 81.000 خالد جميل شريف ١

 االول 80.735 سودي فهمي قاسم حسين ٢

 االول 79.018 شامل ادريس احمد ٣

 االول 78.065 هيرش عثمان آاآي احمد  ٤

 االول 69.939 داويد توما حنا  ٥

 االول 67.685 يوسف ذنون قاسم ٦

 االول 67.519 اسماء عاصم سليمان ٧

 االول 67.403 خمي ناصر رشيد ناصر ٨

 االول 62.807  امينساالر حمه رشيد حمة ٩

 االول 61.923 ماهر عبدالعزيز مصطفى ١٠

 االول 61.423 هللا عبدمحمود انمار  ١١

 االول 61.176 ايمان سليمان فرج ١٢

 االول 60.247 شذى عبدالحسين منصور ١٣

 االول 58.256 علي هاشم علي حميد  ١٤

 االول 57.237 عثمان يوسف عبدهللا ١٥

 االول 57.345 رشيدي محمد عبدالحميد ديوال ١٦

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٩٣ في ٢٨٥٣/ ٣/١١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٢/١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 77.364 ليلى مصطفى محمد بالل الحميد.١

 لاالو 77.285 حسن صبحي حسن حسين.٢
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 74.586 حسن رمضان ميرزا محمد.٣

١٢/٨/١٩٩٣ 
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 70.047 لقمان محمد صالح عبد اهللا.٤

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 66.532 رجب تتر سعيد الدوسكي.٥

 االول 66.347 بشار ابراهيم صفاوي.٦

 االول 65.191 فاضل خلف عبد اهللا وردي.٧
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 64.897 شلير عبد اهللا شريف.٨

١٢/٨/١٩٩٣ 
 االول 63.154 ابراهيم علي طه الحسين.٩

 االول 62.387 لؤي عبد الواحد فتحي حسن.١٠

 االول 61.680 صالح سالم آردي حسن.١١

 االول 61.630 سامان محمد شكري سعيد.١٢

 االول 60.651 صفوان سالم احمد الصفار.١٣

 االول 59.665 حمزة علي حسين علي الكراخ.١٤

 االول 59.967 نازك جاسم محمد اسماعيل.١٥

 االول 58.387 بدر حازم محمود محمد.١٦

 االول 58.222 سلطان نامس عطية .١٧

 االول 57.056 خضر محمد محمود حميد.١٨
 في ٣/١١/٧٦١٩ االول 54.940 محمود صالح رمضان الجبوري.١٩

١٢/٨/١٩٩٣ 

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٣/١١/٨٦٩٦:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 66.375 فاطمة جعفر حبيب.١

 الثاني 63.766 شيرين احمد محمد.٢

 الثاني 61.561 احمد بالل جمعة.٣

 الثاني 61.503 منى خالد نوري الفيصل.٤

 الثاني 61.492 سعد عائد خليل.٥

 الثاني 61.418 احمد عبد منصور.٦

 الثاني 61.389 محمود احمد الشرابيمحمد .٧

 الثاني 59.953 مقداد علي ولي.٨

 الثاني 59.874 ثامرة اديب عمر محمد.٩

 الثاني 58.667 عزيز سلمان علي.١٠

 الثاني 58.284 رمضان عباس ابراهيم.١١

 الثاني 58.063 نوال فتاح مدحت.١٢

 الثاني 57.588 حمد سطامعبدالرحمن ا.١٣

 الثاني 57.154 فاهم شكر محمود.١٤

 الثاني 56.790 محمد زآي حمدي محمود.١٥

 الثاني 56.525 عصري محمد رمو.١٦

 الثاني 956 .55 خلفطه اسماعيل حسين .١٧

 الثاني 55.822 عبداهللا رشيد غدير.١٨

 الثاني 55.578 وسمي سالم عابر.١٩

 الثاني 54.827 طالل جاسم محمد.٢٠

 الثاني 54.581 حمود شاآر محمود السامرائيم.٢١

 الثاني 54.064 عبداهللا حسين حميد االحمد.٢٢

 الثاني 52.936 عبدالكريم صادق صالح.٢٣

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج ١٩٩٣/ ٢/١٠ في ٣/١١/٨٦٩٦:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 71.094 اآرم عدنان هاشم محمد .١

 الثاني 64.072 محمد صالح احمد ابوالهيجاء.٢

 الثاني 63.169 انيس رجب حيدر البياتي .٣

 الثاني 62.738 بشار محمد عبداهللا ذنون.٤

 الثاني 62.559 عبداهللا سعيد حسين الزيادات.٥

 الثاني 61.959 ابراهيم جبار قوجة العلو.٦

 الثاني 61.678 س الطائياحمد زهير اليا.٧

 الثاني 61.490 رشيد محمد ميكائيل.٨

 الثاني 61.149 بدل قاسم حاجي.٩

 الثاني 59.282 مجيد حميد مجيد عمر.١٠

 الثاني 57.953 لؤي رسمي عبد الكريم.١١

 الثاني 57.759 نشوان محمد طاهر اسماعيل.١٢

 الثاني 57.573 هيفاء خليل محمد التميمي.١٣

 الثاني 57.030 محمد طاهرجنان عبد القادر .١٤

 الثاني 56.752 الدليمياحمد  عزيز محمد شهاب .١٥

 الثاني 56.537 نادرة غانم احمد حسين.١٦

 الثاني 56.272 اياد عزيز عبداهللا حسين السماك.١٧

 الثاني 55.655 سمية خالد نجم عبداهللا العشار.١٨

 الثاني 55.454 يقظان عباس بدر.١٩

 الثاني 55.162 حسين هادي آاظم الجنابي.٢٠

 الثاني 55.071 اخالص يونس حمد عبداهللا.٢١

 الثاني 55.012 ندا جمعة سحاب منصور .٢٢

 الثاني 54.594 سعداهللا صالح آلي.٢٣

  الثاني 52.695 دلشاد عبد الجبار درويش.٢٤

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ١٩٩٣/ ٢/١٠ في ٣/١١/٨٦٩٦:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لطالب الثالثياسم ا  ت

  الثاني 72.308 ار مصطفى عبد العزيزنس.١

 الثاني 69.211 علي عبد الرزاق مهدي.٢

 الثاني 65.649 محمد احمد مرشد.٣

 الثاني 64.338 هبة عبد الرحمن محمود محمد.٤

 الثاني 63.916 اسماعيل محمد صالح محمد الحمد.٥

 الثاني 63.577 آشور دانيال اوديشو.٦

 الثاني 63.435 حسن صالح مراد.٧

 الثاني 63.299 طالل مهيوب عبد الرحمن.٨

 الثاني 62.772 علي صباح صبري الزبيدي.٩

 الثاني 62.567 خضر عذاب عيسى أحمد.١٠

 الثاني 62.295 مبشر حامد عبد اهللا يحيى الطائي.١١

 الثاني 62.269 ازهار حامد احمد القدو.١٢

 الثاني 61.041 يونس حسين مصطفى.١٣

 الثاني 60.333 محمد محمود علي.١٤

 الثاني 60.071 مثنى جاسم محمد.١٥

 الثاني 59.992 عمر هجانا علي.١٦

 الثاني 59.937 حيدر عبد الجليل جبار.١٧

 الثاني 59.862 شذى غانم هاشم.١٨

 الثاني 59.328 أحمد جار اهللا يونس الحمداني.١٩

 الثاني 58.595 سحر فاضل محمد الخطيب.٢٠

 الثاني 58.312 اسماء ياسين شيت جاسم.٢١

 الثاني 57.929 زهرة عادل رشيد الدوسكي.٢٢

 الثاني 57.508 رشيد سالم رشيد أمين.٢٣

 الثاني 57.006 مثنى محمود مصطفى محمد.٢٤

 الثاني 56.875 عدنان محمد جواد.٢٥

 الثاني 56.694 سعود عبد الكريم سعيدم.٢٦

 الثاني 55.823 شيالن محمد رؤوف قادر.٢٧

 الثاني 55.778 راآان غانم أحمد.٢٨

 الثاني 55.272 صفاء جاسم محمد حسين.٢٩

 



   
  

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

    :اسم دورة التخرج ٢/١٠/١٩٩٣ في ٣/١١/٨٦٩٦:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٢/١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 65.590 ميثم زيد عبد.١

 الثاني 65.109 هللاو عبدلحسين عل.٢

 الثاني 64.601 احمد حسين علي الدوري.٣

 الثاني 62.134 محمود خليل ابراهيم.٤

 الثاني 61.449 يسرى فرحان عبدهللا محمد.٥

 الثاني 61.248 محمد محي الدين سعيد.٦

 الثاني 61.044 بشرى جرجيس علي .٧

 الثاني 60.015 طه احمد علي سلو.٨

 الثاني 59.782 دهللايونس حسين محمود عب.٩

 الثاني 59.570 نوري نصيف جاسم.١٠

 الثاني 59.090 وسام طالب نوري مصطفى.١١

 الثاني 59.063 احمد حسن محمد االمين.١٢

 الثاني 58.763 حكمت يونس صالح.١٣

 الثاني 58.280 علي ابراهيم عبد.١٤

 الثاني 58.187 مصطفى محمد صابر.١٥

 الثاني 57.920 غادة سالم حموك رجب.١٦

 الثاني 57.504 سوالف جليل رشيد.١٧

 الثاني 57.461 اسماعيل حاجي حسن .١٨

 الثاني 57.342 مروان شريف حجي .١٩

 الثاني 57.239 آالويز ابراهيم قادر محمد.٢٠

 الثاني 57.175 صابر احمد محمد سليم.٢١

 الثاني 56.951 عماد عبدالعزيز احمد.٢٢

 الثاني 56.883 نضال يوسف مجيد لطيف .٢٣

  الثاني 56.004 محمودسعد نجم .٢٤

 الثاني 55.759 نسرين عثمان عبدهللا خضر.٢٥

 الثاني 55.619 سليمان احمد توفيق.٢٦

 الثاني 55.311 لقمان تقي رضا خضر .٢٧

 الثاني 55.162 عبدالحسين محمد علي .٢٨

 الثاني 54.952 حسين منيف سفاح عناد .٢٩

 الثاني 54.517 بهار احمد محمد علي .٣٠

 الثاني 54.079 عمر احمد عطية .٣١

 الثاني 53.963 فاضل علي حسين الكردي .٣٢

 الثاني 53.676 منى قاسم احمد .٣٣



 الثاني 52.202 ابراهيم حسن عباس حسين .٣٤

 الثاني 53.770 محسن سعيد ثالج .٣٥

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ٢/١٠/١٩٩٣ في ٣/١١/٨٦٩٦:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٢/١٩٩٣:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 74.786 موفق رشيد حمودي .١

 الثاني 62.576 فيصل حازم حسين.٢

 الثاني 60.489 ريان آمال يوسف .٣

 الثاني 59.826 زيرفان عبدهللا عثمان.٤

 الثاني 58.796 رأفت عبدالقوي عبدالمجيد.٥

 الثاني 58.253 عادل علي احمد.٦

 الثاني 57.443  جاسم داؤدعماد.٧

 الثاني 56.042 لقمان عثمان حميد دوش.٨

 الثاني 55.596 رشيد جراد محمد.٩

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج ٢/١٠/١٩٩٣ في ٣/١١/٨٦٩٦: قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٩٣/ ١٩٩٢:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 58.960  عبد خليل شاآر.١

 الثاني 58.242 عامر جاسم محمد فاضل .٢

 الثاني 57.378 حسن سعدون عبد اهللا .٣

 الثاني 55.507 محمد قاسم يحيى ابراهيم المفتي .٤

 الثاني 55.239 حنان احمد رسول حسين.٥

 الثاني 55.153 روعة دانيال عبد االحد.٦

 
  


