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

    :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:أريخ االمر الجامعي قم وتر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٠٫٤٣٥ شامل محمود محمد .١
 االول ٧٦٫٥١٢  محمداحمد حمود منصور .٢
 االول ٧٦٫٣٧٨ عواطف یونس اسماعیل .٣
 االول ٧٦٫٣٢٩ جمال جمعة مخلف .٤
 االول ٧٦٫٢٥٦ دنوال یونس محم .٥
 االول ٧٥٫٩٠٢ فتحیة بكر عباس .٦
 االول ٧٥٫٢٠٧ فائزة عبد العظیم اسماعیل .٧
 االول ٧٣٫٧٣١ صباح محمود یونس .٨
 االول ٧٣٫٥٢٤ منى وصفي سامي شریف .٩

 االول ٧٣٫٣٥٣ سلیمان عبد الرحمن سلیمان .١٠
 االول ٧٣٫٢٣١ یمامة عبد الوھاب عبد القادر .١١
 االول ٧٣٫١٤٦ سعد غالب یاسین .١٢
 االول ٧٠٫٥٩٧ تیسیر محمود عرابي .١٣
 االول ٧٠٫٥٢٤ منى محمود عبد اهللا .١٤
 االول ٧٠٫٤٥١ الھام ذنون یونس صالح .١٥
 االول ٧٠٫٢٦٨ اسماعیل احمد محمد .١٦
 االول ٧٠٫٢١٩ عبد الوھاب رمضان فتاح .١٧
 االول ٧٠٫٠٤٨ لقاء نجم عبد اهللا خضر .١٨
 االول ٦٩٫٨٠٤ احمد نمشان رحیل .١٩
 االول ٦٩٫٠٤٨ حمد محمد امینزیان م .٢٠
 االول ٦٨٫٩٢٦ احمد منسي داؤد .٢١
 االول ٦٨٫٠٩٧ خالدة شاكر صابر .٢٢
 االول ٦٧٫٠٤٨ وزیرة فتحي عبد .٢٣
 االول ٦٦٫٧٣١ عبد اهللا فتحي محمود خضر .٢٤
 االول ٦٦٫٢٦٨ آن بھنام فتوحي .٢٥
 االول ٦٦٫٠٨٥ عراك عبود عمیرظاھر .٢٦
 االول ٦٥٫٩٥١ شامل فلیح حسن .٢٧
 االول ٦٥٫٩٠٢ حسین عليعلي  .٢٨
 االول ٦٥٫٤١٤ حكمت رشید سلطان .٢٩
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            االدارة/االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة   صباحي                                                                 : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 االول ٦٥٫٢١٩ ھالة ھاشم احمد .٣٠
 االول ٦٥٫٠٠٠ علي صادق حسین .٣١
 لاالو ٦٤٫٩٣٩ ثامر بشیر داؤد فرجو .٣٢
 االول ٦٤٫٩٣٩ عبد الحمید خلف محمود .٣٣
 االول ٦٤٫٤٦٣ منیر عبد القادر محمد مسعود .٣٤
 االول ٦٤٫٢٥٦ حسن محمود حمید .٣٥
 االول ٦٣٫٩٠٢ نوري زیدان عبد اهللا .٣٦
 االول ٦٣٫٢٩٢ منتھى عبد الكریم اسعد .٣٧
 االول ٦٢٫٣٩٠ سمیرة مصطفى حمزة .٣٨
  االول ٦٢٫٢٦٨ خلیل ابراھیم محمد .٣٩
 االول ٦١٫٦٩٥  عبیدبد اهللا عطیةمحمود ع .٤٠
 االول ٥٨٫٣٤٤ لؤي صائل محمد .٤١
 االول ٥٧٫٨٧٨ علي حیدر زین الدین علي .٤٢
 االول ٥٤٫٥٧٧ سالم جبار عطیة .٤٣
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  ين التجاريين المدرسإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  ور الذي تخرج منهالد  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٥٧١ اناھیت ستراك بغدسار   .١
 االول ٧٦٫٠٨٣ عفیفة نور الدین محمد علي   .٢
 االول ٧٥٫٩٦٤ احمد یاسین عودة   .٣
 االول ٧٥٫٨٩٢ لیلى یعقوب كامل   .٤
 االول ٧٥٫١١٩ مرتضى شاھین حسیب   .٥
 االول ٧٤٫٢٠٢ لیلى عبداهللا حسین   .٦
 االول ٧٣٫٩٤٠ صادق كاظم فرحان   .٧
 االول ٧٣٫٤٨٨ ة كریم عوادماجد   .٨
 االول ٧٢٫٨٢١ زھیر صالح خلیل   .٩

 االول ٧٢٫٤٢٨ كامل دحام سعود   .١٠
 االول ٧٢٫٢٥٠ حسن رشید جواد   .١١
 االول ٧١٫٩٨٨ افتخارارحیم مرزة   .١٢
 االول ٧١٫٨٠٩ رافع غزال طوبیا جلو   .١٣
 االول ٧١٫٥١١ سمیر نعمت سلیم نعوم   .١٤
 االول ٧١٫٢٠٢ لؤي نوري نعیم عسكر   .١٥
 االول ٧١٫١٥٤  حاتم علي شاكر   .١٦
 االول ٧٠٫٨٣٣ طارق عبد الحمید احمد    .١٧
 االول ٧٠٫٤٠٤ راضي عطا علیوي    .١٨
 االول ٧٠٫٠١١ علي محیبس راضي   .١٩
 االول ٦٩٫٩٧٦ غنام جلوب عباس   .٢٠
 االول ٦٩٫٥٨٣ ضیاء محمد عباس    .٢١
 االول ٦٩٫٣٤٥ لیث محمد خلیل   .٢٢
 االول ٦٨٫٧١٤ عبد االحد یوحنا نیسان یوسف   .٢٣
 االول ٦٨٫٤٧٦ داؤد عبد ملحم    .٢٤
 االول ٦٨٫٣٠٩ ولسن ایلیا شمعون   .٢٥
 االول ٦٧٫٧٧٣ حسن عبد الحسن جواد   .٢٦
 االول ٦٧٫٥٤٧ رجاء عبد الستار السعود   .٢٧
 االول ٦٧٫٥١١ محمد جھاد جمعة    .٢٨
 االول ٦٧٫٣٩٢ صادق یوسف مرتضى    .٢٩
 االول ٦٧٫٣٤٥ ارشا لویس سیروب یوسف   .٣٠
 االول ٦٧٫١٧٨ سعدي شاكر حسین    .٣١
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  ين التجاريين المدرسإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  ور الذي تخرج منهالد  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٧٫١٤٢ سعد كامل ثجیل   .٣٢
 االول ٦٧٫١١٩ طالل عبد الھادي سلمان شیرخان   .٣٣
 االول ٦٦٫٨٢١ ماھر فخري حمزة   .٣٤
 االول ٦٦٫٠٢٣ ایاد كاظم عبد   .٣٥
 االول ٦٦٫٠٢٣ جواد حسن جواد كاظم   .٣٦
 االول ٦٥٫٩٧٦ عامر منصور حنا كبوتة   .٣٧
 االول ٦٥٫٨٣٣ فاطمة عادل حسن   .٣٨
 االول ٦٥٫٨٠٩ مخلود خلیل ابراھی   .٣٩
 االول ٦٥٫٧٥٠  سبتيعبد المطلب حسن عبود   .٤٠
 االول ٦٥٫١٤٢ عامر عبد اهللا محمد    .٤١
 االول ٦٤٫٨٤٥ كواكب عبد ایلیا   .٤٢
 االول ٦٤٫٨٣٣ شھاب عبد الجبار شھاب   .٤٣
 االول ٦٣٫٧٩٧ نضال فاضل خلیل   .٤٤
 االول ٦٣٫٦٧٨ جمعة سلمان سید   .٤٥
 االول ٦٣٫٦٤٢ وفاء حنا مروكي   .٤٦
 االول ٦٣٫٤٦٤ سى علي سلیم عی   .٤٧
 االول ٦٣٫٤١٦ صباح بھلول علي   .٤٨
 االول ٦٣٫٣٦٩ ھناء علي كاظم علي    .٤٩
 االول ٦٢٫٩٠٤ جمال محمود فتاح محي الدین   .٥٠
 االول ٦٢٫٤٥٢ جنان سعید كاظم مطر   .٥١
 االول ٦٢٫١٩٠ حمدي شاكر عبد الوھاب   .٥٢
 االول ٦٢٫٠٣٥ فیصل صبیح جبر   .٥٣
 الولا ٦١٫١٠٧  فیاضجواد كاظم مریدي   .٥٤
 االول ٦٠٫٩٤٠ اسعد صالح مھدي   .٥٥
 االول ٥٩٫٩١٦ نضال خزعل جواد   .٥٦
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                      صباحي                                              : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٢٫٦٩٥ فیحاء عبد الخالق یحیى   .١
 االول ٨١٫٩٣٩ د غزالسعاد سعی   .٢
 االول ٧٨٫٧٢٠ جمیل خالد محمد   .٣
 االول ٧٨٫٥٢٤ نضال عبد محمد ابو خرمة   .٤
 االول ٧٨٫٠٠٠ سعد بطرس بھنام   .٥
 االول ٧٥٫٧٨٠ انصاف محمود رشید   .٦
 االول ٧٤٫٤٧٦ ابراھیم حسین احمد   .٧
 االول ٧٣٫٥٨٥ راكان احمد عبداهللا   .٨
 االول ٧٣٫٥٣٧ زامل خضیر حوذان   .٩

 االول ٧٢٫٨٦٦ صیف جاسمثائر ن .١٠
 االول ٧٢٫٦٩٥ نعمت بھنام یعقوب .١١
 االول ٧٢٫١٧١ انتصار صالح مھدي .١٢
 االول ٧٢٫٠٤٩ عبدالرحمنوزیرة علي محمود  .١٣
 االول ٧١٫٧٦٨ احمد خلیل عبداهللا  .١٤
 االول ٧١٫٣٦٦ احمد حمید احمد  .١٥
 االول ٧٠٫٩١٥ عبیر عزیز فرجو .١٦
 االول ٧٠٫٤٣٩ تغرید عبداهللا عبد الرزاق .١٧
 االول ٧٠٫٢٠٧ خیر الدین محمد علي حبش .١٨
 االول ٧٠٫١٨٣ جمال دحام داؤد .١٩
 االول ٦٩٫٩٦٣ خالد جمار نشمي .٢٠
 االول ٦٩٫٨٢٩ بدیعة رؤوف ذنون .٢١
 االول ٦٩٫٧٠٧ مداح ناصر حمادي .٢٢
 االول ٦٩٫٥٢٤ ھاني غانم محمد  .٢٣
 االول ٦٩٫٠٦١ انوار محمد مال عبد .٢٤
 االول ٦٨٫٥٢٤ محمد اسماعیل ظاھر .٢٥
 االول ٦٨٫٢٨٠ جولیة ھرمز ادم .٢٦
 االول ٦٨٫٢٤٤ رحاب حسن خربوط .٢٧
 االول ٦٨٫٠٦١ سرور ابراھیم سعید .٢٨
 االول ٦٧٫٧٦٨ منھل مجید احمد .٢٩
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                      صباحي                                              : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٧٫٦٣٤ شذى صالح مصطفى .٣٠
 االول ٦٧٫٤١٥ مقبل یونس حمد  .٣١
 االول ٦٦٫٩٧٦ غادة فتح اهللا داؤد .٣٢
 االول ٦٦٫٩٠٢  زكوارمیني ابرو بطروس .٣٣
 االول ٦٦٫٦١ شكر كریم صادق .٣٤
 االول ٦٦٫٣١٧ ثائر حمدون محمود ذنون .٣٥
 االول ٦٦٫٠٩٨ احمد خلف یاسین حسن .٣٦
 االول ٦٥٫٨٩٠ عامر شھاب جرجیس .٣٧
 االول ٦٥٫٨٩٠ قیس محمد یحیى  .٣٨
 االول ٦٥٫٤٧٥ عبد الجبار مجید عبو .٣٩
 االول ٦٥٫١٩٥ سمیرة یحیى یونس  .٤٠
 االول ٦٤٫١٢٢ احمد زیدان جاسم .٤١
 االول ٦٣٫٥٢٤ صباح علي توفیق .٤٢
 االول ٦٣٫٤٢٧ عیسى جاسم حسین .٤٣
 االول ٦٣٫٤٣٩ یحیى محمد بن عوف .٤٤
 االول ٦٣٫٠٩٨ خالد جبار كاظم .٤٥
 االول ٦٢٫٩٨٨  ناصر عبداالحدھندوى بھج .٤٦
 االول ٦٢٫٩٢٧ متي ابراھیم عیسى .٤٧
 االول ٦٢٫٣٦٦ نھلة عبد الرزاق خلیل .٤٨
 االول ٦٢٫١٩٥ نطالل محمد علي حسی .٤٩
 االول ٦١٫٧٦٨ وعداهللا نایف محمد .٥٠
 االول ٦١٫٩٦٣ شھالء خلیل جاسم محمد .٥١
 االول ٦١٫٠٧٣ ندى احمد سلیم عبداهللا .٥٢
 االول ٦٠٫٣٦٦ عطیة صالح مرعي .٥٣
 االول ٦٠٫٣١٥ ابراھیم عبد الرزاق خلف .٥٤
 االول ٥٩٫٢٨٤ فضیلة محمد امین جواد .٥٥
 لاالو ٥٩٫١١٥ ریاض محمد السالمة .٥٦
 االول ٥٨٫٦٥٥ قیس توفیق مجید .٥٧
 االول ٥٨٫٥٢٤ عبد الكریم اسماعیل محي .٥٨
 االول ٥٧٫٩٦٣  احمدكمال حسین علي .٥٩
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                      صباحي                                              : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٧٫٤٠٠ كاظم ابراھیم جودة .٦٠
 االول ٥٧٫٠٠٠ اسامة طھ ھاشم .٦١
 االول ٥٥٫٦١٠ غسان خلیل ابراھیم .٦٢
 االول ٥٤٫١٤٧ نعیم ایوب خمیس .٦٣

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

           االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  موصل               الكلية جامعة ال:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٠٫٥١٢ ایمان علي جابر   .١
 االول ٧٩٫٧٢٦ والي توفیق والي   .٢
 االول ٧٨٫٩٧٦ داؤد سلیمان سلطان   .٣
 االول ٧٨٫٠٠٠ سعد محمود خلیل   .٤
 الولا ٧٧٫٧٢٦ غادة عبد الموجود احمد   .٥
 االول ٧٦٫٩٨٨ انعام یحیى محمد حلیم   .٦
 االول ٧٥٫٩٨٨ محي الدین نور الدین حسن خضر   .٧
 االول ٧٥٫٣٨١ محمد شعبان حسن   .٨
 االول ٧٤٫٩١٧ وداد قاسم محمد    .٩

 االول ٧٣٫٨٨١ محمد طیب عبد الھادي .١٠
 االول ٧٣٫٧٣٨ محمد علي عبد المنعم .١١
 االول ٧٣٫١٤٤ ایاد احمد حاجي .١٢
 االول ٧٢٫٩١٧ د حسینانعام سعی .١٣
 االول ٧٢٫٨٦٩ نوفل قاسم علي .١٤
 االول ٧٢٫٥٨٣ احالم محمد شیت محمد علي .١٥
 االول ٧١٫١٩٠ عبد الكریم عبد القادر یونس .١٦
 االول ٧٠٫٥٠٠ بھیل سالم توما .١٧
 االول ٧٠٫١٤٣ یزدین بدران كبو .١٨
 االول ٦٨٫٨٢١ سالم عبد الرحمن نوري .١٩
 االول ٦٨٫٧٩٨ نضال عبد الرحمن علي .٢٠
 االول ٦٨٫١٤٣ علي نعمة جودة .٢١
 االول ٦٨٫٠٢٤ توفیق عبید عاصي .٢٢
 االول ٦٧٫٦٣٠ سعد امین حسین .٢٣
 االول ٦٧٫٥٢٤ نھلة شریف محمد  .٢٤
 االول ٦٧٫٤٢٩ نجاح ھاوار سعید .٢٥
 االول ٦٧٫٢٣٨ ایشا یوخنا یلده .٢٦
 االول ٦٦٫٩٧٦ ابراھیم خلیل مصطفى .٢٧
 االول ٦٦٫٥٠٠ بشائر جاسم محمد .٢٨
 االول ٦٦٫٤٦٤ ارتال علي قنبرق .٢٩
 االول ٦٥٫٤٤٠ مصطفى طالب حسن .٣٠
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           االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  موصل               الكلية جامعة ال:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
  :  اسم دورة التخرج ٧/٧/١٩٨١في٣/١١/٢٠٠٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٥٫٤٢٨ امل علي جابر  .٣١
 االول ٦٥٫١٧٩ عبد الكریم ناصر حمد .٣٢
 االول ٦٥٫٠٣٦ علي حسین عواد .٣٣
 االول ٦٤٫٦٠٧ احمد ایوب سلیمان .٣٤
 االول ٦٤٫٠٨٣ طالب فیاض احمد .٣٥
 االول ٦٣٫٩٨٢  یونسسعید شریف محمد .٣٦
 االول ٦٣٫٨٨١ مبارك خلیفةخلیفة  .٣٧
 االول ٦٣٫٤٢٩ محسن ابراھیم متعب .٣٨
 االول ٦٢٫٤٦٤ حمزة نایف كاظم .٣٩
 االول ٦٢٫٤٠٥ شاكر جواد كاظم .٤٠
 االول ٦٢٫١٤٣ زكي زكریا ریحانة .٤١
 االول ٦٢٫٠٣٥ علي محمد احمد .٤٢
 االول ٦١٫٠٣٦ زاھرة احمد كاظم .٤٣
 االول ٥٨٫١٠٧ عدنان عبد اهللا خالد .٤٤
 االول ٥٦٫٥٩٥ اھیم خلیلنھایة ابر .٤٥
 االول ٥٥٫٤٢٠ سمیر محمد صبري .٤٦
 ٢٨/٩/١٩٨١في٣/٣/٢٧١٩-االول ٦٣٫١٧٩ جمیل صالح احمد  ٣٩
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            دارةاال/االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  ي                                                            صباح: لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٤/١٠/١٩٨١في٣/١١/٢٨٣٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٠٫٥٩٨ ر ابراھیم دھام عویدمبد .١
 الثاني  ٧٠٫٤٢٧ جاسم محمد شھاب حمید .٢
 الثاني  ٦٧٫٠١٢ ایمان احمد فخري علي .٣
 الثاني  ٦٧٫٠٦١ عبد الستار عبد الباقي عبید .٤
 الثاني  ٦٥٫٥٨٥ باسمة أحمد شھاب .٥
 الثاني  ٦٤٫٠٩٧ منى مصطفى سلیمان  .٦
 الثاني  ٦٤٫٠١٢ مجید محمد عباس .٧
 الثاني  ٦٣٫٦٨٣ اھیم منصورلیلى ابر .٨
 الثاني  ٦١٫٤٢٧ موفق صالح قاسم .٩

 الثاني  ٦١٫٣٩٠ خلیل ابراھیم قنبر بندر .١٠
 الثاني  ٦١٫٣٧٨ محمد جمعة عبد اهللا .١١
 الثاني  ٦١٫٣٠٥ منیب جاسم محمد .١٢
 الثاني  ٦١٫٠٩٨ باسل محمد شریف محمد علي .١٣
 الثاني  ٦٠٫٨٤١ حریة عبد الوھاب عبد العزیز .١٤
 الثاني  ٦٠٫١٧١ عبد الحمیدرافع دخیل  .١٥
 الثاني  ٦٠٫٠٩٨ اسعد شكري داؤد .١٦
 الثاني  ٥٩٫٥٩٨ فرج محمد عبد اهللا حوري .١٧
 الثاني  ٥٩٫١٨٣ سناء حسن كاظم .١٨
 الثاني  ٥٨٫٩٧٦ لیث كامل حسني .١٩
 الثاني  ٥٨٫٨٧٨ حسن محمد أمین .٢٠
 الثاني  ٥٨٫٩٣٩ شذى مظفر مجید .٢١
 الثاني  ٥٨٫٥٢٤ اینور محمد علي زینل .٢٢
 الثاني  ٥٨٫٣٦٦ د كاظم جاسمجوا .٢٣
 الثاني  ٥٨٫٦٧١ یعقوب نوح سلیمان .٢٤
 الثاني  ٥٧٫١٨٩ علي سلیم جمیل .٢٥
 الثاني  ٥٦٫٥٨٤ علي ابراھیم امین .٢٦
 الثاني  ٥٦٫٨١٧ عباس محمد عزیز .٢٧
 الثاني  ٥٦٫٣١٧ غسان عجیل سعید .٢٨
 الثاني  ٥٥٫٧٨٠ عباس فرج خفي .٢٩
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   المدرسين التجاريينإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :    الكلية جامعة الموصل             :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
    :لتخرج   اسم دورة ا٤/١٠/١٩٨١في٣/١١/٢٨٣٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫١٦٧ سعد عبدالقادر حمید   .١
 الثاني ٦٦٫٢٠٢ فاتن نعیم عبد اهللا    .٢
 الثاني ٦٦٫٠٣٨ رعد جوزیف جلو   .٣
 الثاني ٦٤٫٧٠٢ ازاد توفیق حمھ سعید   .٤
 يالثان ٦٤٫٧٠٢ علي عبداهللا محمود   .٥
 الثاني ٦٤٫٦٠٧ ظافر حمید عبداهللا   .٦
 الثاني ٦٤٫٢٥٠ عماد عادل عمر    .٧
 الثاني ٦٤٫٠٣٦ سمیرة محمد بشیر توفیق   .٨
 الثاني ٦٣٫٨٨١ سلمان عبدالرزاق محمد   .٩

 الثاني ٦٣٫٣٩٣ ساھر محمود مھدي   .١٠
 الثاني ٦٣٫١٣١ احالم عواد عطیة   .١١
 الثاني ٦٢٫٢٦٢ احمد جعاز فرحان   .١٢
 الثاني ٦٢٫٢٥٠ سعد ناصر نعمو   .١٣
 الثاني ٦٢٫٠٠٠ رائد كاظم جواد   .١٤
 الثاني ٦١٫٣٥٧ رومل خمو كوكھ   .١٥
 الثاني ٦١٫٠٣٨ یوسف محمد علي    .١٦
 الثاني ٦٠٫٧١٤ نوري لعیبي عاتي   .١٧
 الثاني ٦٠٫١٧٩ سالمة حسین عبدالقادر   .١٨
 الثاني ٦٠٫١٣١ نازك خلف عبدالرضا كیوش   .١٩
 الثاني ٦٠٫٠٨٣ عصام محمد علي حسن   .٢٠
 الثاني ٥٩٫١٦٧ ي محسنراسم فوز   .٢١
 الثاني ٥٨٫٥٣٦ فارعة مجید سلیمان   .٢٢
 الثاني ٥٨٫٢٣٨ سامال حسین عبداهللا   .٢٣
 الثاني مقبول عائدة حمید مھدي   .٢٤
 الثاني ٥٨٫٠٧١ سعید فھد زبالة   .٢٥
 الثاني ٥٧٫٩٠٥ االء نجم عبود   .٢٦
 الثاني ٥٥٫٥٤٨ سھیل كوركیس یوسف   .٢٧
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          المحاسبة/ االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :     الكلية جامعة الموصل            :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
                             : التخرج   اسم دورة٤/١٠/١٩٨١في٣/١١/٢٨٣٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧١,٠٨٥ نور الدین عمر رمضان .١
 الثاني  ٦٤,٨٤١ عزیز موسى فرنسو .٢
 الثاني  ٦٣,٨٤١ شیروان محمد سلیمان محمد .٣
 الثاني  ٦٣,٧٣٢ كریمة نعمھ فرج شناب .٤
 الثاني  ٦٣,٠٤٩ اسماعیل رمضان محمد .٥
 الثاني  ٦٢,٩٨٨ شذى حسن عزیز .٦
 الثاني  ٦٢,٣٧٨ جاسم محمد محو .٧
 الثاني  ٦٢,٣٧٨ عدنان عبداهللا احمد .٨
 الثاني  ٦٢,٣٤١ ادھم عزیز محمد .٩

 الثاني  ٦٢,١٨٣ امین طاھر محمد شریف .١٠
 الثاني  ٦١,٩٨٨ جنان فاضل صدیق جواد .١١
 الثاني  ٦١,٦١٠ وجدي عبد القادر شریف .١٢
 الثاني  ٦٠,٨٥٤ علي حمزةحسن محمد  .١٣
 الثاني  ٦٠,٥٦١ صالح الدین نوري مصطفى .١٤
 الثاني  ٦٠,٣٠٥ توفیق جواد محمد .١٥
 الثاني  ٦٠,٧٤٧ یعقوب یوسف محمد سعید .١٦
 الثاني  ٥٩,١٧١ لیلى علي كاظم  .١٧
 الثاني  ٥٩,٠٠٠ نورھان عبد القادر محي الدین  .١٨
 الثاني  ٥٩,٧٨٩ دلشاد فاضل امین .١٩
 الثاني  ٥٨,٩٨٨ محمود محسن ھادي .٢٠
 الثاني  ٥٨,٩٧٦ مرضیة جرجیس خلیل .٢١
 الثاني  ٥٨,٨٩٠ صباح یحیى قاسم .٢٢
 الثاني  ٥٨,٨١٧ جاسم محمد احمد .٢٣
 الثاني  ٥٨,٦٨٣ ادم الرحیمھ اسماعیل محمد .٢٤
 الثاني  ٥٨,٣٤١ نزار جاسم محمد  .٢٥
 الثاني  ٥٨,٢٥٦ شامل یونس عبد اهللا فتاح .٢٦
 الثاني  ٥٨,٢٤٤ زیان عبد الكریم عبد اللطیف  .٢٧
 الثاني  ٥٨,٠٧٣ عزام محمد سلیمان .٢٨
 الثاني  ٥٨,٠٧٣ ماجدة علي مراد كاظم .٢٩
 الثاني  ٥٧,٨٤١ عدنان سلیم سعید .٣٠
 الثاني  ٥٧,٤٣٩ صالح مصطفى حسین .٣١
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          المحاسبة/ االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :     الكلية جامعة الموصل            :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
                             : التخرج   اسم دورة٤/١٠/١٩٨١في٣/١١/٢٨٣٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٦,٧٦٨ محي جمیل سعید .٣٢
 الثاني  ٥٦,٦٩٥ فاروق محمد علي عبد المجید .٣٣
 الثاني  ٥٥,٦٨٣ ھیثم داؤد سلیمان .٣٤
 الثاني  ٥٥,٤٠٢ خیف عیسى ال محمدصبیح م .٣٥
 الثاني  ٥٥,٣١٧ وداد ابراھیم عباس  .٣٦
 الثاني  ٥٥,٠٨٥ باسل بطرس عزو .٣٧
 الثاني  ٥٥,٤٧٤ صالح سعید محمد امین .٣٨
 الثاني  ٥٤,٧٩٣ نایف حسین بخیت  .٣٩
 الثاني  ٥٤,٦٨٣ عبد الرحیم عبد الكریم سلیمان .٤٠
 الثاني  ٥٤,٦٧١ امل احمد مجید علوان .٤١
 الثاني  ٥٤,٤٧٦ د حبیب مجید محمو .٤٢
 الثاني  ٥٤,٤٢٦ احمد خلیل ابراھیم .٤٣
 الثاني  ٥٣,٥٤٧ جالل عبد المجید مصطفى .٤٤
 الثاني  ٥٢,٦٦٣ فیصل عبد الحافظ محمد .٤٥
 الثاني  ٥٢,٢١٩ صفاء مصطفى كاظم .٤٦
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   قتصاداال:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٤/١٠/١٩٨١في٣/١١/٢٨٣٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٧٣,٤٦٨  ایدیمصافي عبد .١
 الثاني  ٧٠,١٣١ انور احمد حسن .٢
 الثاني  ٦٩,٨٦٩ ابراھیم حسن محمد .٣
 الثاني  ٦٧,٧٠٢ منذر جابر محمد .٤
 الثاني  ٦٦,٣٠٩ بشیر محمد اللومي .٥
 الثاني  ٦٥,٨٦٩ ناصر سلطان اغویلي .٦
 الثاني  ٦٥,١٩٠ سالم محمود شكر .٧
 الثاني  ٦٤,٠٧١ عبد االمیر كامل مجید .٨
 الثاني  ٦٣,٨٨١ السالم حمید عليعبد  .٩

 الثاني  ٦٣,٥٥٩ محمد عبود راھي .١٠
 الثاني  ٦٣,١٤٣ مبروك البغدادي علي .١١
 الثاني  ٦٢,٣٩٣ فاروق عاللة الحاج  .١٢
 الثاني  ٦٢,١٤٣ ابراھیم سلیمان محمد خلف .١٣
 الثاني  ٦١,٦٨٦ خالد اسماعیل علي عیدي .١٤
 الثاني  ٦١,٥٠٠ یونس شریف سلیمان .١٥
 الثاني  ٦١,١٤٣ طیف قاسمخولة عبد الل .١٦
 الثاني  ٦١,٠٤٨ غالب موسى عبد الصاحب .١٧
 الثاني  ٦٠,٦١٩ حسین عمر رسول .١٨
 الثاني  ٦٠,٥٧١ احمد حسن صالح عاتي .١٩
 الثاني  ٦٠,٥٦٠ صباح نور الدین سلمان .٢٠
 الثاني  ٦٠,٤٦٤ فاضل حسن علي .٢١
 الثاني  ٦٠,٣٥٧ رضوان ادریس صالح .٢٢
 يالثان  ٦٠,٠٣٦ ابراھیم خلیل كریم .٢٣
 الثاني  ٦٠,٠١٢ حازم محمد طاھر عبد اهللا .٢٤
 الثاني  ٥٩,٨٤٥ سركول كورون محمود .٢٥
 الثاني  ٥٩,٤٠٥ عبد السالم كاظم جواد  .٢٦
 الثاني  ٥٨,٩٢٩ كاطع كردي خشاف .٢٧
 الثاني  ٥٨,٦٧٩ ادیب فریق محمد  .٢٨
 الثاني  ٥٨,٣٦٩ اسعد عبد الرسول عباس .٢٩
 الثاني  ٥٨,٠٧١ فیصل غازي احمد .٣٠
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   قتصاداال:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٤/١٠/١٩٨١في٣/١١/٢٨٣٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨٠/١٩٨١:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٧٫٩٦٤ بد الجبار خلفابراھیم ع .٣١
 الثاني  ٥٧٫٩١٧ نسرین عمر محمد .٣٢
 الثاني  ٥٧٫٨٣٣ محمد علي الحبیب .٣٣
 الثاني  ٥٧٫٨٨ عالء عبد الحسین خضیر .٣٤
 الثاني  ٥٧٫٧٥ عجیل نجرس عبد اهللا .٣٥
 الثاني  ٥٦٫٧٩٨ حمید مشوح غربي .٣٦
 الثاني  ٥٦٫٠٦٩ مناھل خلیل اسماعیل .٣٧
 لثانيا  ٥٥٫٨١٠ حاتم زبیر عبد اهللا .٣٨
 الثاني  ٥٥٫٦٤٣ شرمین موسى عثمان .٣٩
 الثاني  ٥٥٫٣١٠ حمید اسماعیل ابراھیم .٤٠
 الثاني  ٥٥٫١٣١ محمد زكي عبد اهللا علي .٤١
 الثاني  ٥٥٫١١٩ عبد العظیم عزیز عبد السادة ظاھر .٤٢
 الثاني  ٥٥٫٠٩٥ عبد الكریم احمد حسن .٤٣
 الثاني  ٥٤٫٨٥٧ محسن خلف محمد .٤٤
 نيالثا  ٥٤٫٧٢٦ نضال جلیل ناصر .٤٥
 الثاني  ٥٤٫٠٩٥ محمد عالء الدین كمال .٤٦
 الثاني  ٥٤٫٦٠٧ محمد نایل علي  .٤٧
 الثاني  ٥٤٫١١٩ روناك عبد الكریم عبد اللطیف .٤٨
 الثاني  ٥٣٫٨٠٩ عبد االلھ عبد الجبار عبد  .٤٩
 الثاني  ٥٣٫٠٦٠ علي شھید عبد اهللا .٥٠
 الثاني  ٥٣٫٥٠٠ علي عبد الشھید عبد الحسین .٥١
 الثاني  ٥٢٫٩٥٢ حمید حسین عرب  .٥٢
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