
  
  



   
  

      ادارة اعمال  /االدارة:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:             الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج ١٩٩٤/ ٢٧/٦في ٣/١١/٢٤١٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣:تخرج سنة ال
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 77.396 رياض حسين فهد.١
 االول 75.258 احمد حسن اسماعيل .٢
 لاالو 72.587 فالح علي سلطان محمد.٣
 االول 70.555 فارس عزيز فتحي الجبوري.٤
 االول 69.877 سليمان احمد سليمان الخطاب.٥
 االول 68.672 محمد جمعة محمد عقيل.٦
 االول 68.295 االء فتحي سلطان.٧
 االول 67.810 عبد الرحمن محمد اسعد.٨
 االول 67.066 محمد صالح عطيه.٩
 االول 66.858 هاني يونس محمد علي.١٠
 االول 66.080  اهللا محوعمر عبد.١١
 االول 66.072 لبنى بهنام خضوري.١٢
 االول 66.066 عبد العزيز حميد رشيد.١٣
 االول 65.827 غازي عبو ميكائيل هرآي.١٤
 االول 65.589 زينة فيصل محمد الزهيري.١٥
 االول 65.810 نادر بتو صليوه.١٦
في ٣/١١/٣٣٨٢االول 65.505 توفيق رشيد فؤاد.١٧

١٣/٨/١٩٩٤ 
 االول 65.299 امد لويزانذنون ح.١٨
 االول 64.818 سعد عبد الكريم مجيد.١٩
 االول 64.481 نجيب محمد غالب.٢٠
 االول 64.252 مراد سليمان علو.٢١
 االول 64.004 احمد صالح حامد التكريتي.٢٢
 االول 63.816 سمية عبد الوهاب فتحي .٢٣
 االول 63.245 آمال خديدة اوسكي.٢٤
 ولاال 62.917 تيماء توفيق غزال.٢٥
 االول 62.911 احمد محمود عويد.٢٦
 االول 62.342 آرا امين مارآوس.٢٧
 االول 62.315 صادق ابراهيم هالل.٢٨
 االول 62.261 جالل حجو فارس.٢٩
 االول 62.186 دنيا سليم علي الزهيري.٣٠
 االول 61.410 علي مرهون مشعان.٣١
 االول 61.058 عادل سليمان عيدو خاموآا.٣٢
في ٣/١١/٣٣٨٢االول 60.886 فارس طاهر خلوف.٣٣

١٣/٨/١٩٩٤ 
 االول 60.683 محمد خليل داؤد.٣٤
 االول 59.952 وليد يوسف علي خلف.٣٥



 االول 59.945 هيفي محمد علي قادر برو.٣٦
 االول 59.751 سلطان احمد علي الناصيف.٣٧
 االول 59.603 سالم رمضان احمد.٣٨
 االول 59.474 فدينة نايف علي.٣٩
 ولاال 59.314 اشرف نذير حسن.٤٠
 االول 58.890 احمد حسين علي.٤١
 االول 58.397 انفال بشير محمد سعيد.٤٢
 االول 58.328 ماجد عودة آردوش.٤٣
 االول 57.063 منال فيصل حمادي الدليمي.٤٤
 االول 57.062 مهند عزت احمد.٤٥
 االول 56.448 ايمان عاصم نجم حمو.٤٦
 االول 55.469 سعدية سحاب محمد الجبوري.٤٧

  



 
   

  

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

   بكالوريوس:   الشهادة                      صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج           ١٩٩٤/ ٢٧/٦في ٣/١١/٢٤١٥:م وتأريخ االمر الجامعي  رق١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 94.620 بطرس يوسف اندرواس.١
 االول 87.090 االء وضاح محمود.٢
 االول 87.072 هناء يونس محو.٣
 االول 85.710 ان شهابرباب عدن.٤
 االول 83.558 اسماء حازم داؤد الديوجي.٥
 االول 83.271 ماهر سليم ابراهيم البدرو.٦
 االول 82.728 منى سالم حسين مرعي.٧
 االول 81.707 عبد الكريم محمود عبدالكريم.٨
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 81.505 رعد سمير توما.٩
 االول 80.155 طه عليوي ناصر.١٠
 االول 78.595 رواء عوني حميد.١١
 االول 77.018 عالء فكتور جرجيس.١٢
 االول 76.718 ليلى رضوان عبدالغني.١٣
 االول 76.338 نجالء عبدالواحد يوسف.١٤
 االول 75.792 بشرى علي محمد.١٥
 االول 73.820 حازم يوسف حسين المجايدة.١٦
 االول 73.476 فواز فرات حبيب الفخري.١٧
 االول 73.278 لعربياتمتعب محمد سليمان ا.١٨
 االول 73.251 محمد احمد عبد القادر .١٩
 االول 72.202 هيثم محمد شيت حامد.٢٠
 االول 72.802 خالدة بهنام موسى.٢١
 االول 72.373 سنان زهير محمد جميل .٢٢
 االول 71.621 هالة عبد الهادي يحيى الصائغ.٢٣
 االول 71.468 ياسر ابراهيم عبد الحميد .٢٤
 االول 71.058 سين رشيدمجيد رشيد ح.٢٥
 االول 70.444 رائد غانم محمد علي.٢٦
 االول 69.892 اسامة اآرم احمد محمد.٢٧
 االول 69.459 همسة صالح عبد الرسول.٢٨
 االول 69.415 هاشم حامد علي حيدر.٢٩
 االول 69.160 صفوة خالد طه.٣٠
 االول 69.120 ورقاء عبد الرزاق عبد القادر.٣١
 االول 68.639 برزو حكمت خورشيد محمد.٣٢
 االول 67.989 محمد سلطان بالل عبداهللا.٣٣
 االول 76.303 احمد حسن علي االسعد.٣٤
 االول 67.038 يحيى احمد صالح ضيف اهللا.٣٥



 االول 66.939 اشواق عزيز حسن آل اغا.٣٦
 االول 66.447 نادرة جانو سفر آتو.٣٧
 االول 66.407 ايمن عبدو مصطفى.٣٨
 االول 65.787 ديياقبال حميد ابراهيم الز.٣٩
 االول 65.735 سهيل ابرهيم محمود.٤٠
 االول 65.518 نادية خالد ازهر العبيدي.٤١
 االول 65.496 رواء نعمة اهللا مرعي.٤٢
 االول 64.901 سميرة طيب عبد الكريم.٤٣
 االول 64.792 فاسماعيل خليفة آري.٤٤
 االول 64.416 عبد الحليم محمود محمد.٤٥
 االول 64.356 محسن حسن حسون.٤٦
 االول 64.203 اياد علي حامد الراوي.٤٧
 االول 64.195 فرح فوزي فرح معايعة.٤٨
 االول 63.728 عمار زين الدين محمد امين.٤٩
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 63.656 عبداهللا عبد الجواد عبد النافع.٥٠
 االول 63.427 حازم محمد احمد.٥١
 االول 63.204 علي احمد محمود.٥٢
 االول 62.956 لحاج ذيبمصطفى عقاب حسين ا.٥٣
 االول 62.926 حسنين عبد الجواد مصطفى.٥٤
 االول 62.673 علي مرعي احمد ذهبان.٥٥
 االول 62.474 محمد محمود نايف.٥٦
 االول 62.455 سليمان موسى علي الزيادات.٥٧
 االول 62.075 فراس سعدون عبد القادر.٥٨
 االول 61.993 بشار نوفل يحيى.٥٩
 االول 61.584 دريد سعيد فتي.٦٠
 االول 61.125 يحيى فاضل عباس.٦١
 االول 60.717 زياد شتيان سحيمان.٦٢
 االول 60.624 حبيب دخيل محمد.٦٣
 االول 60.092 فاتن محمد طاهر عبد الرحمن.٦٤
 االول 59.847 محمد فوزي شيت النعيمي.٦٥
 االول 58.694 اياد قحطان طه.٦٦
 االول 55.089 حلمي ابراهيم عبد الحافظ.٦٧

 
 

    



 
  

  احصاء:    القسم              كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  امعة الج
  
  بكالوريوس:   الشهادة                    صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج         ٢٧/٦/١٩٩٤في٣/١١/٢٤١٥:م وتأريخ االمر الجامعي   رق١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 88.118 ريا سالم محمد علي.١
 االول 79.393 رحاب منير محمد وهب.٢
 االول 72.923 شامل احمد شهاب.٣
 االول 72.792 ني محمود رجبعبد الغ.٤
 االول 70.707 مروان عز الدين فتحي.٥
 االول 68.692 مروة عصمت عبد الرحمن البكوع.٦
 االول 68.492 ريم موفق بكر سليمان.٧
 االول 67.637 ماجد خمو آورآيس.٨
 االول 66.513 اسماعيل احمد شهاب.٩
 االول 66.193 نوال محمود حمود.١٠
 االول 65.963 البرهاويعزام محمود احمد خضر .١١
 االول 65.208 حاتم حنا جرجيس.١٢
 االول 65.156 علياآرام عبد الكريم محمد .١٣
 االول 65.156 سيوآل عبد الهادي محمود.١٤
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 64.628 رياض تحسين حسن.١٥
 االول 64.600 عامر بيدر حمود.١٦
 االول 64.040 الهام سمير سليم.١٧
 االول 63.724 زيز عليعكيد عبد الع.١٨
 االول 63.605  يزدقملكمنير.١٩
 االول 63.091 زيد يوسف يعقوب.٢٠
 االول 62.733 اسراء عبد الحميد خضر الخياط.٢١
 االول 62.029 احمد محمد حسين.٢٢
 االول 61.913 لؤي علي جاسم.٢٣
 االول 61.802 ثامر محمود شكور.٢٤
 االول 61.715 لؤي جرجيس ابراهيم.٢٥
 االول 60.612  رفونبيل ابلحد.٢٦
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 60.346 سكينة سليمان محمد ناصر.٢٧
 االول 59.538 رافع ليث أدو.٢٨
 االول 58.394 له بخه عباس جواد.٢٩
 االول 58.254 ندوة محمد نوري.٣٠

 
   



  

  ادارة صناعية/االدارة:     القسم    كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

   بكالوريوس:            الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٤في ٣/١١/٤٢١٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 88.906 عبدة محمد محمد علي .١
في ٣/١١/٣٣٨٢االول 85.542 محمد فخري علي .٢

١٣/٨/١٩٩٤ 
 االول 77.138 احمد يحيى محمود.٣
 االول 73.944 ستار صمد حسو عبد اهللا.٤
 االول 71.001 ايهاب االمين با بكر .٥
 االول 68.656 ليب عرار المعاداتمحمد آ.٦
في ٣/١١/٣٣٨٢االول 68.073 ابراهيم خليل عبد اهللا.٧

١٣/٨/١٩٩٤ 
 االول 66.658 انور صديق شريف.٨
 االول 65.609 ابراهيم خليل ابراهيم.٩
في ٣/١١/٣٣٨٢االول 64.633 رشيد حاجي عبد اهللا.١٠

١٣/٨/١٩٩٤ 
 االول 63.513 عمر هاني حامد.١١
 االول 60.958 سليماآرم انور محمد .١٢

 



   
  

  االقتصاد العام/االقتصاد:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

   بكالوريوس:            الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    : اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٤في ٣/١١/٢٤١٥:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 73.558 بيداء اشرف رحيم الدوري .١
 االول 71.667 رمزي محمد سالم.٢
 االول 70.484  الراوي احمد محمد مداهللا.٣
 االول 70.249 خولة خالد علي السليفاني.٤
 االول 69.831 وليد محمد سليم .٥
 االول 69.424 صالح عزيز علي .٦
 االول 69.172 محمد يوسف احمد.٧
 االول 68.904 عقيل عبدالحسين عودة.٨
 االول 66.489 نجالء عصمت عبدالكريم.٩
٧/١١/١٩٩٤في٣/١١/٥٥٦٥االول 66.323 خالد احمد ياسين.١٠
 االول 65.157 نورة عبدالكريم عبدالعزيز.١١
 االول 64.704 حلمي علي سالم محمد.١٢
 االول 64.528 محمد عبدالرحمن آريم.١٣
 االول 64.514 امين فتحي سليم الدليمي.١٤
 االول 62.871 عبدعلي محمد صالح.١٥
 االول 62.252 عبدهللا محمد شيخ اسماعيل.١٦
 االول 61.421 محمد ادم ابراهيم .١٧
 االول 60.629 زهراء محمد درويش.١٨
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 60.335 محمد طه فتاح .١٩
 االول 59.642 ويس صالح شاهر عزيز.٢٠
 االول 58.642 ناثر عبد المنعم فاضل.٢١
 االول 58.529 مازن ميسر يوسف الدباغ.٢٢
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 58.227 خيري نمر جندي.٢٣
 االول 55.632 د احمد ابراهيم عما.٢٤

 
    



 
  

  تخطيط اقتصادي/االقتصاد:       القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  

   بكالوريوس:            الشهادة  صباحي                                                               : لدراسة 
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٧/٦/١٩٩٤في ٣/١١/٢٤١٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 79.935 هيثم فوزي احمد الملكاوي .١
 االول 77.242 عبدالرحمن عبدالحافظ عبدالقادر.٢
 االول 77.139 رمزي محمد محمود.٣
 االول 74.527 سالم ذياب صالح.٤
 االول 72.938 وصفي صالح نهار شرادفة.٥
 االول 71.443 باسل محمد  فارع .٦
 االول 70.353 براهيم خلف الجبوريافاطمة .٧
 االول 70.212  علي هالل البدرانييسرى.٨
 االول 67.695 خالد عبدالسالم محمد.٩
 االول 67.403 احمد خلف متعب.١٠
 االول 65.937 ندى حسين احمد الجبوري.١١
 االول 65.301 احمد محمد السعيد.١٢
 االول 62.979 بدر سليمان بكر.١٣
 االول 62.268 محمود عودة مطلق .١٤
 االول 61.431 ياسين محمد مصطفى.١٥
١٣/٨/١٩٩٤في٣/١١/٣٣٨٢االول 60.669 نوري نامق  شفيق.١٦
 االول 57.995 ن حسينجميل شمس الدي.١٧

 
 
 
 
 

    



  



   
  

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

    :  اسم دورة التخرج      ١/١٠/١٩٩٤في٣/١١/٤٢١٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 63.806 محمد آريم محمد.١
 نيالثا 63.681 احمد عبداهللا خضر.٢
 الثاني 61.286 غسان عدنان ذاآر.٣
 الثاني 59.965 اآبر قنبر شكور.٤
 الثاني 59.705 خلود حمدي عبداهللا.٥
 الثاني 59.609 وليد خالد موسى.٦
 الثاني 59.363 صالح بشار صالح.٧
 الثاني 59.033 محمد باقر حسيب.٨
 الثاني 58.608 امجد غالب سعيد.٩
 الثاني 57.829 محمد مصطفى سعيد.١٠
 الثاني 57.807 ازهر جورج متي.١١
 الثاني 57.048 هندية داؤد آورآيس.١٢
 الثاني 56.045 رائد محمد شاآر.١٣
 الثاني 55.728 شاناز زآي جمال عبد الحميد.١٤
 الثاني 55.647 فاضل خليل خلف.١٥
 الثاني 55.443 خليل خلف خليل.١٦
 الثاني 54.501 ياسر يونس صفو.١٧

 
    



 
  

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

    : اسم دورة التخرج         ١/١٠/١٩٩٤في٣/١١/٤٢١٠:الجامعي   رقم وتأريخ االمر ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 77.639 عامر محمود علي.١
 الثاني 69.258 آليزار حسين ابزاز.٢
 الثاني 67.182 عصمت سمو سعيد المزوري.٣
 الثاني 65.250 سماعيلاحمد قاسم محمد ا.٤
 الثاني 64.693 محسن اسعد زيد.٥
 الثاني 64.145 جاراهللا سليمان جاراهللا.٦
 الثاني 64.124 سيروان قادر محمد.٧
 الثاني 64.113 عبد الحسين حسن محمد.٨
 الثاني 63.640 مازن عبد الكريم زينل.٩
 الثاني 63.242 ليث محمد علي خضر.١٠
 ثانيال 62.908 نشوان غانم حسين.١١
 الثاني 61.394 علياء جليل عبد الرضا.١٢
 الثاني 60.410 انور حيدر صقر.١٣
 الثاني 59.863 محمد عبد المجيد صالح محمد.١٤
 الثاني 59.806 موفق عبد الرحمن محمد.١٥
 الثاني 59.469 سحر سالم محمد علي.١٦
 الثاني 59.188 مؤيد بشير حميد.١٧
 يالثان 59.155 اياد عبد الجبار مراد شهاب.١٨
 الثاني 58.846 يقظان زهير محمد الصفار.١٩
 الثاني 58.378 محمد عبداآلله حميد.٢٠
 الثاني 58.323 عدنان هاشم ابراهيم.٢١
 الثاني 58.161 فائزة وهبي جهور.٢٢
 الثاني 58.079 هيثم طارق ياسين.٢٣
 الثاني 58.025 ارسالن ابراهيم عبد الكريم.٢٤
 الثاني 57.941 مهند عبد السالم مصطفى.٢٥
 الثاني 57.877 حاجم علي عبيد.٢٦
 الثاني 57.749 رحو عباس احمد حسين.٢٧
 الثاني 57.712 عمار ثروت غانم توحله.٢٨
 الثاني 57.297 هدى رمضان خسرو.٢٩
 الثاني 57.122 نظير نجم عبداهللا.٣٠
 الثاني 57.043 ميراي بولص يعقوب.٣١
 الثاني 57.039 حسين علي عزيز حسن.٣٢
 الثاني 56.594 لمياء عامج حمزة.٣٣
 الثاني 56.345 رائد متعب دويش.٣٤
 الثاني 56.333 محمد محمود اسماعيل.٣٥
 الثاني 56.233 رضوان حامد حسين.٣٦



 الثاني 56.114 جميل احمد عواد.٣٧
 الثاني 56.105 حسن خليل حسن.٣٨
 الثاني 55.969 حديد حمد ابراهيم.٣٩
 الثاني 55.777 صالح احمد سهيل.٤٠
 الثاني 55.229 علي انيس محمد حمد.٤١
 الثاني 54.978 بالل محمد زآي.٤٢
 الثاني 54.961  حمادهحاسماعيل امفر.٤٣
 الثاني 54.797 جندي درويش خضر.٤٤
 الثاني 54.258 جاسم محمد عبداهللا.٤٥
 الثاني 54.167 عباس حمزة بكر.٤٦
 الثاني 53.854 مناف آنعان نايف.٤٧
 الثاني 53.550 مضر مظفر مجيد.٤٨

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج             ١/١٠/١٩٩٤في٣/١١/٤٢١٠:مر الجامعي  رقم وتأريخ اال١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 64.934 فاروق عبد المسيح رفو.١
 الثاني 64.593 لمياء سعد اهللا يعقوب.٢
 الثاني 63.780 فوزي سعيد رشيد.٣
 الثاني 63.760 احمد حسن النعمانعدنان .٤
 الثاني 62.956 محمد ابراهيم محمد.٥
 الثاني 60.304 سبهان عبد الجواد عبد القادر.٦
 الثاني 60.059 فيصل غازي سعيد.٧
 الثاني 59.921 عمر يونس توفيق.٨
 الثاني 59.366 فرجين زيا يوحنا.٩
 الثاني 59.278 فراس حسن حامد آرآجه.١٠
 الثاني 59.136 د محمدبابكر عبد الماج.١١
 الثاني 58.050 ندى سمير حنا.١٢
 الثاني 57.176 حسام يعقوب يوسف.١٣
 الثاني 56.987 حسين علي سليمان.١٤
 الثاني 56.964 ائد روفائيل دانيالق.١٥
 الثاني 56.751 أسعد أحمد محمد.١٦
 الثاني 55.926 بخشان عثمان رضا.١٧
 الثاني 52.458 علي اصغر نجف مرتضى.١٨

 



   
  

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

    : اسم دورة التخرج       ١/١٠/٩٩٤في ٣/١١/٤٢١٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 67.068 سليمان شمس الدين سليمان .١
 الثاني 65.543 اسامة نافع حامد .٢
 ثانيال 63.986 محمد احمد آنعان.٣
 الثاني 59.764 عزام عبد المالك هادي الحمداني.٤
 الثاني 59.389 محمد عواد ابراهيم.٥
 الثاني 59.318 عمر نجيب عبد الباقي.٦
 الثاني 57.362 ثريا محمد حسن.٧
 الثاني 55.990 ناصر عزيز ابراهيم.٨

 



   
  

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

    :م دورة التخرج  اس     ١/١٠/١٩٩٤في ٣/١١/٤٢١٠:  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 66.580 جسبان شكر خليل نزال.١
 الثاني 64.024 محفوظ علي احمد.٢
 الثاني 61.387 عمر علي لطف اهللا سعدهللا.٣
 الثاني 61.131 يان عبدهللا عوديشز.٤
 الثاني 60.558  شالل وهاب شاسوار.٥
 الثاني 60.426  جاسمرابمحمود ص.٦
 الثاني 58.643 حيدر حجي شمو.٧
 الثاني 57.672 عاصم جعفر مصطفى.٨
 الثاني 57.331 نارين قادر مسعود.٩
 الثاني 56.755 عبدالشافي محمد فقير.١٠
 الثاني 56.587 سعيد محمد عبدي.١١
 الثاني 55.101 علي احمد حمود العاشق.١٢
 الثاني 54.446 ستم سليمانعبدالقادر ر.١٣

  



 
   

  

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

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٩٤في ٣/١١/٤٢١٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي    ١٩٩٤- ١٩٩٣: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني 64.662 سامي توفيق هابيل.١
 الثاني 63.569 وليد حامد عبدهللا حسين .٢
 الثاني 62.768 نعم ياسين خليل محمدم.٣
 الثاني 61.973 صبري عمر خلف خلو .٤
 الثاني 58.602 علي ابراهيم اسماعيل.٥
 الثاني 58.488 ستار عبيد علي المسعودي.٦
 الثاني 57.811 احمد شاهر علي .٧
 الثاني 55.975 سعدون مزهر عواد.٨
 الثاني 55.611 دلشاد قادر حمد .٩
 الثاني 54.678 عادل احمد فالح .١٠

 
  
 
 


