
   
  

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

  :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٧٨ في٣/١١/١٧٧٨٧:قم وتأريخ االمر الجامعي   ر ١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٠٥٢ انوار صدیق عبد الرحمن الدباغ .١
 االول ٧٨٫٦٨٤ وافر عبد الجواد محمد شیت .٢
 االول ٧٨٫٥٠٥ زیدو اسماعیل علي عیدو .٣
 االول ٧٧٫١٧٩ س الزبونيجنان یوسف بطر .٤
 االول ٧٦٫٥٥٨ عبد المحسن خلیل اسماعیل .٥
 االول ٧٥٫٦٦٣ رعد فاضل عبد القادر .٦
 االول ٧٥٫١٤٧ زیاد محمد صالح دھمان .٧
 االول ٧٤٫٧٠٥ نشوان داؤد سلیمان .٨
 االول ٧٣٫٧٠٥ عایدة شریف حسین .٩

 االول ٧٣٫٠١٠ یونس احمد رسول .١٠
 االول ٧٢٫٩٤٧ ھناء سعید محمد .١١
 االول ٧٢٫٠٨٣ احالم برھان الدین محمد .١٢
 االول ٧١٫٦١١ خالد عبد اللطیف الحاج یونس .١٣
 االول ٧٠٫٧٣٧  النائبسحر احمد محمود سیرت .١٤
 االول ٦٩٫٦٦٣ بشیر احمد عبد اهللا .١٥
 االول ٦٧٫٤١١ خالدة صبحي احمد .١٦
 االول ٦٧٫٠٧٤ جالل یحیى قاسم .١٧
 االول ٦٤٫٧٨٩ واجدة عبد القادر شریف .١٨
 االول ٦٣٫٨٨٤ سالم عباس محسن .١٩
 االول ٦٣٫٣١٥ بھي الدین حسن نور الدین .٢٠
 االول ٦٣٫١٤٧ سلمان شعبان علي شیت .٢١
 االول ٦٢٫٢٣٢ ولید عبد اهللا فتحي .٢٢
 االول ٦٢٫١٨٦ تحسین حسین علي الجبوري .٢٣
 االول ٦١٫٤٦١ ھناء عبد شھاب الحمامي .٢٤
 االول ٦١٫٤٤١ ناجي محمد كمال علي زعتر .٢٥
 االول ٦٠٫٦٠٠ ود احمد سلطانمحم .٢٦
 االول ٦٠٫٢٥٣ مؤید الیاس خضر .٢٧
 االول ٥٩٫٨٣٢ غازي شیت احمد المولى .٢٨
 االول ٥٣٫٠٥٦ زھیر نایف علي الدباغ .٢٩
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    اسم دورة التخرج١٨/٦/١٩٧٨ في٣/١١/١٧٧٨٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٦٫٣٢٣ سلیمان عبد اهللا حمادي   .١
 االول ٨١٫١١٥ خولة یحیى حسین   .٢
 االول ٨٠٫٥٢١ ذنون یونس خلیل   .٣
 االول ٧٨٫٦٩٨ طالل محمد علي قاسم   .٤
 االول ٧٦٫٢٠٨ الیاس خضیر فنوش   .٥
 االول ٧٥٫٧٩٢ محمد خضر محمد درویش   .٦
 االول ٧٤٫٨٢٣ اسماعیل خدیده اسماعیل   .٧
 االول ٧٤٫٨٢٣ ابراھیم خلیل اسماعیل مصطفى   .٨
 االول ٧٤٫٨١٣ عبد الرحمن یحیى حسین   .٩

 االول ٧١٫٨٤٣ نور الدین ابراھیم حسوني حسن .١٠
 االول ٧١٫٥٨٣ قتیبھ یحیى صالح .١١
 االول ٧١٫٥٥٢ نزار معمر فخر الدین انور .١٢
 االول ٧٠٫٥٠٠ طھ ابراھیم محمد سلیمان .١٣
 االول ٦٧٫٣٣٣ سعد خلیل یونس امین .١٤
 االول ٦٩٫٣١٣ خاجیك ارشاك كیورك .١٥
 االول ٦٨٫٠١٠ عمر سلیم عمر .١٦
 االول ٦٧٫٧٧١ صالح احمد محمد مراد .١٧
 االول ٦٧٫٦٢٥ علي سلطان صالل .١٨
 االول ٦٦٫٨٤٤ احمد جمیل شیت احمد .١٩
 االول ٦٦٫٤٩٠ سالم عوفي محمد المیاحي .٢٠
 االول ٦٦٫١٧٧ وردیة توما كوركیس .٢١
 االول ٦٥٫٤٩٠ سعديشوقي عبود جعفر ال .٢٢
 االول ٦٤٫٤٣٨ قاسم صبري علي .٢٣
 االول ٦٤٫٠٢١ خولة طاھر شیتاوي ال عزیز .٢٤
 االول ٦١٫٤٧٩ ناصح ابراھیم عبد الرحمن .٢٥
 االول ٥٨٫٩٠٦ خضر حسین قاسم .٢٦
  االول ٥٥٫٧٧٩ عبد الھادي عباس مشید الزاملي .٢٧
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   االقتصاد/ االقتصاد :    القسم              االدارة واالقتصاد كلية:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                صباحي                                                      : لدراسة ا
  

    :لتخرج اسم دورة ا  ١٨/٦/١٩٧٨ في٣/١١/١٧٧٨٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٤٫٨٠٧ نایف عبوش حسن   .١
 االول ٧٢٫٢٩٥ وصال مصطفى قاسم   .٢
 االول ٧١٫٠٠٠ وفاء محمد قاسم   .٣
 االول ٧٠٫٠٥٧ عامرة عبد الرحمن خطاب    .٤
 االول ٦٠٫٦٣٨ منى فاضل عبد   .٥
 االول ٥٨٫٩٤٢   محمود الطاھر محروسة یونس   .٦
 االول ٥٦٫١٢٠ بشرى شیت شھاب الطالب   .٧
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      االحصاء والتخطيط/ االقتصاد :      القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                          صباحي                   : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١٨/٦/١٩٧٨في ٣/١١/١٧٧٨٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٧٫٤٢٧  حیاويكلثوم عبد القادر   .١
 االول ٧٤٫٨٦٥ سعدي محمود عبد اهللا   .٢
 االول ٧٣٫٣٢٥ مازن عبد الرزاق شاھین الصفار   .٣
 االول ٧٢٫٤٣٨ ابلحد حنا سلمان قودة   .٤
 االول ٧١٫٣٠٣ محمد صالح اسكیر محمد   .٥
 االول ٧١٫١١٢ شذى عبد الوھاب توفیق   .٦
 االول ٧٠٫١٦٩ خالد نوري احمد   .٧
 االول ٦٧٫٣٨٢ الح یونسعبد الغفور محمد ص   .٨
 االول ٦٧٫١٣٥  أمینحسین عبد الرزاق محمود محمد   .٩

 االول ٦٦٫٧٣٠ كوثر محمد خلیل الدباغ   .١٠
 االول ٦٤٫٥٥٠ فخري خضر حسین   .١١
 االول ٦٣٫٢٥٨  آغانمیر عبد الجبار محمود قاسم   .١٢
 االول ٦٢٫٣٨٠ محمد عبادي حوار الجبوري   .١٣
 االول ٦٠٫٣٠٣ عبد الھادي عبد الغفور حسن   .١٤
 االول ٥٥٫٥٦٥ عماد عبد الرضا  حسین منتظر   .١٥
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            دارةالا/االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                       صباحي                                             : لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٧٨ في ٣/١١/٢٨١٥٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫٤٧٢ محمد عبد اهللا حسن الرحومي   .١
 الثاني ٦٥٫٥٤٧ ان شعیبفوزیة محمد زید   .٢
 الثاني ٦٤٫٩٨٩ سناء یونس عبد اهللا   .٣
 الثاني ٦٤٫٤٨٤ كمال سعید محمد طاھر   .٤
 الثاني ٦٣٫٧٨٩ یحیى صباح یحیى النقیب   .٥
 الثاني ٦٣٫٧٤٧ مؤید عبد اهللا محمد الدباغ   .٦
 الثاني ٦٢٫٨٤٢ ھیثم محمود سعید العسلي   .٧
 الثاني ٦١٫٣٦٨ اسماء قاسم محمد الجراح   .٨
 الثاني ٦١٫٢٠٠ ه یوخانس یونان االثوريساد   .٩

 الثاني ٦٠٫٥٢٦ تغرید صنع اهللا عبد اهللا العمري   .١٠
 الثاني ٦٠٫٠٦٣ قیس احمد عمر عبد اهللا   .١١
 الثاني ٥٨٫٥٤٧ ھجران ابراھیم عزیز عبداهللا   .١٢
 الثاني ٥٨٫٣٣٦ زیاد محمد یحیى الكاتب   .١٣
 الثاني ٥٨٫٢٩٤ نادیة بشیر عبد االحد مراد   .١٤
 الثاني ٥٨٫٢١٠ م علي الصوافلمیاء اكر   .١٥
 الثاني ٥٧٫٦٩٤ سامي بیون عزو اسطیفو   .١٦
 الثاني ٥٧٫٠١٠ عبد الھادي عبد القادر النعیمي   .١٧
 الثاني ٥٦٫٨٥٢ ساھرة عیسى انطوان   .١٨
 الثاني ٥٦٫٢٦٣ نعمت جمعة امین   .١٩
 الثاني ٥٥٫٧٨٩ رمزیة عبد اهللا سعید   .٢٠
  الثاني ٥٥٫٦٨٤ منتھى محمود عبد اهللا   .٢١
  الثاني ٥٥٫٦٦٦ عبد الغفور احمدانعام    .٢٢
  الثاني ٥٥٫٤٨٤ منھ محمد احمد رحو   .٢٣
  الثاني ٥٥٫١١٥ عز الدین صالح راشد   .٢٤
  الثاني ٥٤٫١٨٣ ناطق فرحان محمد   .٢٥
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           المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج١/١٠/١٩٧٨ في٣/١١/٢٨١٥٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٨٫٦٥٦ ب حنا خوشاباحسی   .١
 الثاني ٦٧٫٤٧٩ سھیلة صابر ایوب البناء   .٢
 الثاني ٦٥٫٩٠٦ حازم علي مصطفى   .٣
 الثاني ٦٥٫٣٩٥ یوسف ھرمز توما ال كني   .٤
 الثاني ٦٢٫٧٢٩ صالح الدین قاسم خالد   .٥
 الثاني ٦٢٫١٢٥ عماد الدین یحیى محمد   .٦
 الثاني ٦١٫٥٧١ محمد سلیم داؤد طائع   .٧
 الثاني ٦٠٫٥٦٥   موسى سالم حسن محمود   .٨
 الثاني ٦٠٫١٢٥ نبیل جاسم محمد النجار   .٩

 الثاني ٦٠٫٠٥١ نوال شكري ایوب الصفار   .١٠
 الثاني ٥٩٫٨٤٣ موفق بدر محمد صفو   .١١
 الثاني ٥٩٫٧٩١ محمد عبد الغني عبد اهللا   .١٢
 الثاني ٥٩٫٧١٨ محمد ھاشم میكائیل احمد   .١٣
 الثاني ٥٩٫٥٦٢ عبد المنعم محمد مھدي   .١٤
 الثاني ٥٩٫١٤٥ حالم عبد القادر عليا   .١٥
 الثاني ٥٩٫٠٠٠ وجیھ علي عزیز   .١٦
 الثاني ٥٨٫٦٨٧ مازن جاسم محمد المال خضر   .١٧
 الثاني ٥٧٫٤٠٦ عدنان سلیمان حسن   .١٨
 الثاني ٥٦٫٢٧٠ نوریز محمد سعید محمد   .١٩
 الثاني ٥٦٫٠٤١ علي عیسى حسین الجبوري   .٢٠
 الثاني ٥٣٫٢٢٩ ولید حامد عبد اهللا   .٢١
 الثاني ٥٢٫٤٢٥ بد اهللا جرجیسنھاد ع   .٢٢
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         االقتصاد/ االقتصاد :    القسم           كلية االدارة واالقتصاد:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:    الشهادة          صباحي                                                        : لدراسة ا
  

                  :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٧٨ في٣/١١/٢٨١٥٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٤٦٥ یونس رشید محمود البكري   .١
 الثاني ٦٥٫٤٤٣ خالد عبد مصطفى المولى   .٢
 الثاني ٦٣٫٣٠٦ فى انس ابراھیم مصط   .٣
 الثاني ٦٠٫٩٤٣ ولیم زكریا داؤد   .٤
 الثاني ٥٨٫١٥٩ عبد نجم عبودي العالف   .٥
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      االحصاء والتخطيط/ االقتصاد :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل             الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٧٨  في٣/١١/٢٨١٥٠:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٧/١٩٧٨ :سنة التخرج 
                             

   منهالدور الذي تخرج  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦٫١٦٨ عادل بولص میخا دیشا   .١
 الثاني ٦٣٫٩١٠ مھند یونان ھنودي   .٢
 الثاني ٥٩٫٩٥٥ فرج الیاس بونا   .٣
 الثاني ٥٩٫٦٠٤ عباس ناجي جاسم مھدي   .٤
 الثاني ٥٩٫٥٢٨ عبد العلیم محمود حسین العناز   .٥
 الثاني ٥٩٫٣٠٣ محمد حمدي محمد عثمان   .٦
 يالثان ٥٩٫٢٨٠ اخضیر خلف عبد اهللا   .٧
 الثاني ٥٩٫٠١١ عبد الفتاح حمودي سعید   .٨
 الثاني ٥٦٫٩٦١ ایمان عبد المنعم مصطفى   .٩

 الثاني ٥٦٫٢٠٢ سعد اسماعیل طھ   .١٠
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