
   
  

             االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                         سنوات )٥(مدة الدراسة / صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٤/٦/١٩٧٥  في١٢٠٧٨ :االمر الجامعي قم وتأريخ    ر١٩٧٤/١٩٧٥ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٠٠٠ حنین محمود احمد القدو .١
 االول ٨٢٫٠٠٠ غانم اوراھا توما .٢
 االول ٧٨٫٠٠٠ محمد محمود الیاس الراشدي .٣
 االول ٧٧٫٠٠٠ طالل مھدي صالح .٤
 االول ٧٦٫٠٠٠  قلوعبد جبرائیل .٥
 االول ٧٥٫٠٠٠ صالح علیوي صالح الجبوري .٦
 االول ٧٥٫٠٠٠ معد حسین سعداهللا توحلھ .٧
 االول ٧٤٫٠٠٠ صالح عبد الرحمن مصطفى  .٨
 االول ٧٣٫٠٠٠ خالد جھاد سلیمان .٩

 االول ٧٢٫٠٠٠ میسر احمد حسن الدلیمي .١٠
 االول ٧١٫٠٠٠ ایوب حسین یونس نجار .١١
 االول ٧١٫٠٠٠ مزھرسحاب مطر .١٢
 االول ٧١٫٠٠٠ مسعد امین مسعد .١٣
 االول ٧٠٫٠٠٠ امجد الیاس خضر المالك .١٤
 االول ٧٠٫٠٠٠ صبحي محمد سلیم عبد اهللا .١٥
 االول ٧٠٫٠٠٠ محمد حمید حمو النیش .١٦
 االول ٧٠٫٠٠٠ محمد محمود الحاج زبیر .١٧
 االول ٦٩٫٠٠٠ زھیر نجم عبد اهللا .١٨
 االول ٦٩٫٠٠٠ علي عزیز احمد العبیدي .١٩
 االول ٦٩٫٠٠٠ قاسم عزیز حسن .٢٠
 االول ٦٨٫٠٠٠ رمضان احمد خمو احمد .٢١
 االول ٦٧٫٠٠٠ قتیبة محمد علي حسین العطار .٢٢
 االول ٦٧٫٠٠٠ محمد خیري رشید عبود .٢٣
 االول ٦٧٫٠٠٠ ممتاز بشیر طھ .٢٤
 االول ٦٦٫٠٠٠ ایاد عیسى قندال .٢٥
 االول ٦٦٫٠٠٠ حسن صالح حسین الراوي .٢٦
 االول ٦٦٫٠٠٠ لبارودينظام محمود حسن ا .٢٧
 االول ٦٥٫٠٠٠ رافدة شھاب احمد الطائي .٢٨
 االول ٦٥٫٠٠٠ عبد اهللا یاسین طھ .٢٩
 االول ٦٥٫٠٠٠ قتیبة بدر الدین محمود .٣٠
 االول ٦٥٫٠٠٠ محمد باقر عباس .٣١
 االول ٦٥٫٠٠٠ ولید محمد صالح احمد شریف .٣٢
 االول ٦٤٫٠٠٠ سعدي علیان اجدع .٣٣
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             االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                         سنوات )٥(مدة الدراسة / صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٤/٦/١٩٧٥  في١٢٠٧٨ :االمر الجامعي قم وتأريخ    ر١٩٧٤/١٩٧٥ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 ولاال ٦٤٫٠٠٠ فتحي احمد جمعھ .٣٤
  االول ٦٣٫٠٠٠ كوثر عباس علي الصائغ .٣٥
  االول ٦٣٫٠٠٠ عبدالغني شریف حمودي .٣٦
 االول ٦٣٫٠٠٠ عوني فتوحي  حنوش حداد .٣٧
 االول ٦٣٫٠٠٠ قحطان شكر محمود .٣٨
 االول ٦٢٫٠٠٠ نزار ھاشم عبد الخفاف .٣٩
 االول ٦١٫٠٠٠ مبجل فیصل  صادق الخوجھ .٤٠
 االول ٦١٫٠٠٠ شامل شامل جھاد یحیى .٤١
 االول ٦١٫٠٠٠ دالستار محمود محمد القصابعب .٤٢
 االول ٦١٫٠٠٠ محمد دخیل حسن حسین .٤٣
 االول ٦١٫٠٠٠ محمد شفیق یحیى قاسم الراوي .٤٤
 االول ٦٠٫٠٠٠ سراب صدیق نجیب  الجادر .٤٥
 االول ٦٠٫٠٠٠ انصیف جاسم محمد علیوي .٤٦
 االول ٦٠٫٠٠٠ سمیر بشیر محمود  .٤٧
 ولاال ٦٠٫٠٠٠ عامر عبد الكریم العاصي .٤٨
 االول ٦٠٫٠٠٠ نزار حسین علي  .٤٩
 االول ٥٩٫٠٠٠ اسماعیل مصطفى نجم .٥٠
 االول ٥٨٫٠٠٠ اسامة حسین علي البابلي .٥١
 االول ٥٨٫٠٠٠ عبد مصطفى مشعل .٥٢
 االول ٥٤٫٠٠٠ سعداهللا فتحي العبیدي .٥٣
 االول ٥٣٫٠٠٠ ابراھیم احمد حسین العبیدي .٥٤
 االول ٥٢٫٠٠٠ جابر احمد عیسى .٥٥
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              االقتصاد:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :   جامعة الموصل               الكلية : الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                         سنوات) ٥(مدة الدراسة / صباحي: لدراسة ا
  

    اسم دورة التخرج٢٤/٦/١٩٧٥ في١٢٠٧٨:عي قم وتأريخ االمر الجام   ر١٩٧٤/١٩٧٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٠٠٠ الحسن احمد حسن قیدار   .١
 االول ٨١٫٠٠٠ محمد جاسم محمود   .٢
 االول ٨٠٫٠٠٠ حسن سعید عبدالرحمن غانم   .٣
 ولاال ٧٩٫٠٠٠ الساري یونس حامد حسام   .٤
 االول ٧٧٫٠٠٠ اسماعیل محمد یاسین   .٥
 االول ٧٥٫٠٠٠ احمد حسن محمد   .٦
 االول ٧٤٫٠٠٠ علي محمد بشیر عدنان   .٧
 االول ٧٤٫٠٠٠ مصطفى سعید ازھر   .٨
 االول ٧٠٫٠٠٠ الجواري محمود صالح تركي   .٩

 االول ٧٠٫٠٠٠ الرحاوي علي محمد مجید .١٠
 االول ٦٩٫٠٠٠ اسماعیل عبدالباقي الدین محي .١١
 االول ٦٨٫٠٠٠ سلیمان صالح طھ .١٢
 االول ٦٦٫٠٠٠ عبد ابراھیم حازم .١٣
 االول ٦٦٫٠٠٠ بدروس لیون بدروس .١٤
 االول ٦٦٫٠٠٠ المزوري علي امین كمال .١٥
 االول ٦٥٫٠٠٠ محمود عبداهللا محمد .١٦
 االول ٦٤٫٠٠٠ عبدالرحمن عبداللطیف اكرم .١٧
 االول ٦٤٫٠٠٠ صخر حسن حسین .١٨
 ولاال ٦٢٫٠٠٠ محمد محمود فرحان .١٩
 االول ٦٠٫٠٠٠ عبدالرحمن عمر عبدالقادر .٢٠
 االول ٥٩٫٠٠٠ االحمدي موسى خماس ناصر .٢١
 االول ٥٧٫٠٠٠ عبد حمدون طالل .٢٢
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  االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                        اتسنو) ٥( مدة الدراسة / صباحي: لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٧/٩/١٩٧٥ في ٣/٩/١٩١٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٤/١٩٧٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني مقبول احمد محمود محمد   .١
 الثاني مقبول د عبد اهللا البكرزكي داؤ   .٢
 الثاني مقبول رافدة عبد الرحمن عزیز   .٣
 الثاني مقبول محمد سعدون حسن الطعان   .٤
 الثاني مقبول سرحان ذیاب حسون سلطان   .٥
 الثاني مقبول محمد جھاد جرجیس سلمان البنا   .٦
 الثاني مقبول ادیب محمد علي یونس السالم   .٧
 الثاني مقبول عبد الستار یونس عبداهللا   .٨
 الثاني مقبول سعاد عزیز فتحي   .٩

 الثاني مقبول نورما البرت اسماعیل البازي   .١٠
 الثاني مقبول ھمام عبداهللا الكرجیھ   .١١
 الثاني مقبول طھ حسن شحاذة   .١٢
 الثاني مقبول ریاض محمد علي عبداهللا   .١٣
 الثاني مقبول شاھر فندي عباس   .١٤
  الثاني مقبول نجاة صابر محمد النفطجي   .١٥
  الثاني مقبول  احمد حسن عرفاتانوار   .١٦
  الثاني مقبول احمد جرجیس محمد الجبوري   .١٧
  الثاني مقبول مصطفى صالح مصطفى   .١٨
  الثاني مقبول مزھر فاضل خلیل الحمداني   .١٩
  الثاني مقبول ادریس ایوب الشیخ علي   .٢٠
  الثاني مقبول عبد الرحمن كامل بھاءالدین العبیدي   .٢١
  الثاني مقبول احمد حسن یعقوب   .٢٢
  الثاني مقبول یونس محمود محمد   .٢٣
  الثاني مقبول ھاسمیك دیكران كریكوریان   .٢٤
  الثاني مقبول قیس سعید سرسم   .٢٥
  الثاني مقبول عماد عبد الفتاح مصطفى   .٢٦
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  االقتصاد:    القسم        كلية االدارة واالقتصاد :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                     سنوات) ٥( مدة الدراسة /صباحي : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٧/٩/١٩٧٥ في٣/٩/١٩١٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٤/١٩٧٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٥٩٫١٥ النجار خطاب سعید محمد لدخا   .١
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