
  

             ادارة االعمال:                  القسم  االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٢/٦/١٩٧٢ في ٣/٩/٨٣٥٧: رقم وتأريخ االمر الجامعي         ١٩٧١/١٩٧٢: خرج سنة الت

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٣٥ طالل محمود عزیز   .١
 االول ٨١٫٥٥ محمود حسن محمد   .٢
 ولاال ٨٠٫٦٠ مھند احمد محمد   .٣
 االول ٨٠٫٢٥ امیر اكرم علي الصواف   .٤
 االول ٧٩٫٤٠ سالم حامد حمدي   .٥
 االول ٧٩٫٠٥ نظام محمد شكر   .٦
 االول ٧٨٫١٠ احمد عبداهللا جرجیس   .٧
 االول ٧٧٫٣٠ نزار محمود غزال   .٨
 االول ٧٦٫٣٠ اسمائیل زیا ھیلو   .٩

 االول ٧٦٫٢٥ نادیة داؤد محمد   .١٠
 االول ٧٥٫٥٠ زھیر احمد طھ الطیار   .١١
 االول ٧٥٫٠٥ یاء احمد حمديض   .١٢
 االول ٧٢٫٤٠ نبیھ جرجیس عبداهللا   .١٣
 االول ٧١٫٨٥ نزار ابراھیم محمد   .١٤
 االول  ٧١٫٣٠ امیر حمھ   .١٥
 االول  ٧١٫٣٠  عالويمیسر محمد علي حسین   .١٦
 االول ٧٠٫٩٠ غیاب الدین محمد شریف   .١٧
 االول ٧٠٫٢٠ حازم حسن محمود   .١٨
 االول ٧٠٫١٥ یونس ابراھیم یاسین   .١٩
 االول ٧٠٫١٠  فؤاد بھجت فؤادمحمد   .٢٠
 االول ٦٩٫٧٥ كیوركیس حنا مشكو   .٢١
 االول ٦٨٫٨٠ علي شریف علي   .٢٢
 االول ٦٨٫٨٠ ناصر عفدي مشكو   .٢٣
 االول ٦٨٫٧٠ عماد عبدالرحمن عبداهللا البزاز   .٢٤
 االول ٦٦٫٦٠ اكرم یاسین حسن   .٢٥
 االول ٦٦٫٢٠ ولید محمود اسماعیل   .٢٦
 االول ٦٦٫٢٠ یعقوب یوسف بھنام   .٢٧
 االول ٦٥٫٧٥ زي كبرو شمعونرم   .٢٨
 االول ٦٤٫٣٥ زید شاكر طعیمة   .٢٩
 االول ٦٢٫٧٥ علي عبداهللا خضر   .٣٠
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            اللغات االوربية:                  القسم  االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٢/٦/١٩٧٢ في ٣/٩/٨٣٥٦: رقم وتأريخ االمر الجامعي        ١٩٧١/١٩٧٢: سنة التخرج 

                             
  تخرج منهالدور الذي   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨١٫٦٠ صالح الدین عبدالسالم نوري   .١
 االول ٧٧٫٧٠ محمد باسل قاسم   .٢
 االول ٧٦٫٢٠ نھلة عبدالنافع عبدالمجید   .٣
 االول ٧٤٫٧٥ جنان عبدالعزیز   .٤
 االول ٦٩٫٣٥ لیلى سعید احمد   .٥
 االول ٦٨٫٣٥ حسیب الیاس مجید حدید   .٦
 االول ٦٧٫٧٥ نسرین ھرمز موشي   .٧
 االول ٦٧٫٢٠ مانالزكین خدر سلی   .٨
 االول ٦٤٫٨٥ زكریا حسن محمود الحاج محمد   .٩

 االول ٦٤٫٥٠ عصام جاسم محمد   .١٠
  االول ٦٤٫٥٠ ھاشم فاضل حمید   .١١
  االول ٦٤٫٣٥ مانوشاك یساوي ارتین   .١٢
 االول ٦٣٫٨٠ تحسین علي كلش   .١٣
 االول ٦٠٫٥٠ رجاء احمد الحاج یونس   .١٤
 االول ٥٧٫٩٠ شوكت یوسف جبرائیل   .١٥
 االول ٥٦٫٩٠  حمزة المختارجنان عمران   .١٦
 االول ٥٤٫٧٠ جورج عزیز الیاس   .١٧
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            التاريخ:                  القسم  االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    :اسم دورة التخرج    ٢٢/٦/١٩٧٢ في ٣/٩/٨٣٥٤: رقم وتأريخ االمر الجامعي         ١٩٧١/١٩٧٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٥٫٠١ یىعبدالفتاح علي یح   .١
 االول ٧٤٫٤٥ درید عبدالقادر نوري   .٢
 االول ٧٣٫٥٥ لیلى عبدالعزیز عبداهللا   .٣
 االول ٧٢٫٣٥ رمضان شریف زبیر   .٤
 االول ٧٢٫٠٥ یونس عیدان اجدع   .٥
 االول ٧٠٫٦٥ اكرم احمد علي   .٦
 االول ٦٩٫١٥ معن نجم حمندي   .٧
 االول ٦٧٫٩٥ نوال عبدالوھاب جاسم   .٨
 االول ٦٧٫٨٥ محسن صالح حسین   .٩

 االول ٦٧٫٦٠ نجمة تاج الدین قاسم   .١٠
 االول ٦٦٫٥٥ منیبة قاسم محمد علي   .١١
 االول ٦٦٫٤٥ اقبال محمود داود   .١٢
 االول ٦٦٫٤٠ فتحي حمو عباس   .١٣
 االول ٦٦٫١٠ فرج اسحق منصور   .١٤
 االول ٦٥٫٩٥ لیلى ابراھیم جبار   .١٥
 االول ٦٥٫٧٠ حبیب ابلحد یعقوب   .١٦
 لاالو ٦٥٫٧٠ یوسف حنوش یعقوب   .١٧
 االول ٦٥٫٢٥ سالم محمد توفیق   .١٨
 االول ٦٣٫٥٠ مروان حجي خضر   .١٩
 االول ٦٣٫١٥ فتحي عبدالرحمن احمد   .٢٠
 االول ٦٢٫١٠ الیاس یوسف الیاس   .٢١
 االول ٦٢٫٠٥ حازم محمد شریف   .٢٢
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            اللغة العربية:            القسم        االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٢/٦/١٩٧٢ في ٣/٩/٨٣٥٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي      ١٩٧١/١٩٧٢: سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٤٫٢٥ عامر باھر اسمیر الحیالي   .١
 االول ٦٨٫٠٠ ھدى عبدالعزیز علي   .٢
 االول ٦٧٫٥٠ خالدة داود نادر   .٣
 االول ٦٧٫٣٠ محروسة جابر طھ   .٤
 االول ٦٤٫٧٥ انیس ادریس عبودي   .٥
 االول ٦٤٫٠٥ رمحسن سلیمان ناد   .٦
 االول ٦٣٫٨٠ امال حسن مصطفى النجفي   .٧
 االول ٦١٫٨٠ فیلیب سعید ابراھیم   .٨
 االول ٦١٫٤٥ حسیبة توفیق سعید   .٩

 االول ٦٠٫٩٥ تغرید مجید شھاب الشاكر   .١٠
 االول ٦٠٫٦٥ ناھدة عبدالحمید عبدالمجید   .١١
 االول ٦٠٫٤٥ نسرین محمود سعید   .١٢
 ل االو ٦٠٫٤٠ سناء یوسف یونس كشمولة   .١٣
  االول  ٥٩٫٥٠ علي حساني سایر   .١٤
  االول  مقبول عاصمة عصمت كشمولة   .١٥
  االول  ٥٩٫٠٥ ھیفاء دحام بشیر    .١٦
 االول  ٥٨٫٣٠ ھدیل ضیاء محمد نجیب الجادر   .١٧
 االول  ٥٨٫٣٠ فائزة محمد خالد   .١٨
 االول  ٥١٫٤٠ سعاد نوري عبداهللا   .١٩
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            ادارة االعمال:                  القسم  االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٣/٩/١٩٧٢ في ٣/٩/١٢٦٩٤:ر الجامعي  رقم وتأريخ االم      ١٩٧١/١٩٧٢: سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٨٫٩٥ فرید اسماعیل امین   .١
 الثاني ٦٨٫١٩ سمیر احمد اسماعیل   .٢
 الثاني ٦٥٫٨٩ رشید طاھر حسن   .٣
 يالثان ٦٥٫٧١ كریم سعید حاجي   .٤
 الثاني ٦٥٫٦٠ ولید الیاس بكر   .٥
 الثاني ٦٥٫٢٣ والء لقمان عبداهللا الجلبي   .٦
 الثاني ٦٣٫٧٩ اقبال جورج عزوز   .٧
 الثاني ٦٣٫٧٠ ازاد عبداهللا یحیى   .٨
 الثاني ٦٣٫٤٤ سعید محمد امین ابراھیم   .٩

 الثاني ٦٢٫٥٢ حنا عازار توما   .١٠
 الثاني ٦١٫٦١ خدیدة خضر حكیم   .١١
 الثاني ٦١٫٤١ مورةاسماعیل محمد احمد ع   .١٢
 الثاني ٦١٫٣٣ میسر شھاب احمد   .١٣
 الثاني ٥٩٫١٢ محمد ظاھر محمد   .١٤
 الثاني ٥٨٫٢٩ نوفل عبدالرحمن علي   .١٥
 الثاني ٥٨٫٠٧ ذیاب احمد خضر   .١٦
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            اللغات االوربية:       القسم             االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٣/٩/١٩٧٢ في ٣/٩/١٢٧٥٣:       رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٧١/١٩٧٢: سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٣٫٥٦ وعد طلب جاسم   .١
 الثاني ٦٢٫٣٨ نبیھ یوسف مصطفى   .٢
 الثاني ٦١٫٩٢ والء محمد یونس المالح   .٣
 الثاني ٦٠٫٢٠ عبدالجبار فتحي محمد   .٤
 الثاني ٥٩٫٧٧ محمد علي طھ   .٥
 الثاني ٥٨٫٦٥ اكرم حمید احمد   .٦
 الثاني ٥٨٫٥٩ محمد خلف عاشق   .٧
 الثاني ٥٧٫٥٨ رمزي نوري عبداهللا   .٨
 الثاني ٥٧٫٤٦ نجیب یوسف جبرائیل   .٩

 الثاني ٥٧٫٤٢ امامة موسى بولص   .١٠
 الثاني ٥٧٫١٨ صفاء الدین محمد نوري   .١١
 الثاني ٥٧٫١٣ احمد علي حسن   .١٢
 الثاني ٥٦٫٨٩ فؤاد فائق محمد   .١٣
 لثانيا ٥٦٫٦٢ اسماعیل ویس عزیز   .١٤
 الثاني ٥٦٫١٤ شكریة محمود علي   .١٥
 الثاني ٥٥٫٦٥ یوسف توما یوسف   .١٦
                    الثاني ٥٥٫٦١ مصطفى رشاد مصطفى   .١٧
 الثاني ٥٤٫٨٩ ابتسام شاكرمصطفى   .١٨
 الثاني ٥٣٫٩٦ جانیت بطرس نعمان   .١٩
 الثاني ٥٣٫٨٢ عبدالخالق رشید معروف   .٢٠
 لثانيا ٥٣٫٢٨ عبدالعزیز محمد علي عبدالرزاق   .٢١
 الثاني ٥٢٫٧٢ سمیرة قدوري احمد   .٢٢
 الثاني ٥٢٫٧٠ وزیرة قاسم طھ   .٢٣
 الثاني ٥٢٫٦٦ خیریة طوبیا نعمو   .٢٤
 الثاني ٥١٫٩٦ رشید علي سلیم   .٢٥
 الثاني ٥١٫٦١ كلتن اسماعیل ابراھیم   .٢٦
 الثاني ٥١٫٥٤ كاظم عبد علي عباس   .٢٧
 الثاني ٥١٫٤٤ شذى رشدي ابراھیم الرویشدي   .٢٨
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            التاريخ:                  القسم  االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  ة الجامع
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٣/٩/١٩٧٢ في ٣/٩/١٢٦٩٣:       رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٧١/١٩٧٢: سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٤٫٦٣ احمد محمد حسن   .١
 الثاني ٦٣٫١٣ صالح یوسف حسن   .٢
 الثاني ٦٠٫٤٤ رجاء یونس محمود المشھداني   .٣
 الثاني  ٥٩٫٧٠ جمیل محمد صوفي حسو   .٤
 الثاني ٥٩٫٢٤ باسمة جاسم محمد   .٥
 الثاني ٥٩٫١٨ مدیحة محمد قاسم   .٦
  الثاني  ٥٨٫٦٣ جورج یعقوب جبو   .٧
  الثاني  ٥٨٫١١   محمد سعید طاھر بیر موسى   .٨
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         اللغة العربية:                  القسم  االدابكلية :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بكالوريوس: الشهادة                                                            سنوات)٤(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٣/٩/١٩٧٢في  ٣/٩/١٢٦٩٢:       رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٧١/١٩٧٢: سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٣٫٤٥ خولة احمد طھ   .١
 الثاني ٦٢٫١٤ جمال خلیل اسماعیل   .٢
 الثاني ٦٢٫٠٢ وكاع عجیل احمد   .٣
 الثاني  ٦١٫٥٦ ادیب یوسف بشیر   .٤
 الثاني ٦١٫٤٨ ھشام مصطفى جاسم   .٥
 الثاني ٦٠٫٧٣ امال احمد محمد   .٦
 الثاني ٥٩٫٧٧ خلیل حسن عمر   .٧
 الثاني ٥٩٫٧٥ ثامرة یوسف محمد   .٨
 الثاني ٥٩٫١٦ رحاب محمد امین   .٩

 الثاني ٥٩٫٠٤ معزز محمود سعید   .١٠
 الثاني ٥٨٫٧٠ خلیل اسماعیل صالح   .١١
 الثاني ٥٨٫٣٧ ابراھیم خضر خلف   .١٢
 الثاني ٥٨٫٣٢ عالیة جاسم محمد   .١٣
 الثاني ٥٧٫٨٢ سلم سلیمان مصطفىم   .١٤
 الثاني ٥٧٫٦٣ لباب حسن عثمان الجراح   .١٥
 الثاني ٥٧٫٥٠ فائز فوزي فائز   .١٦
 الثاني ٥٧٫٠٣ سعدون احمد یونس   .١٧
 الثاني ٥٦٫٧٨ احمد جاسم احمد   .١٨
 الثاني ٥٦٫٧٨ نافعة ھاشم عبدالعزیز   .١٩
 الثاني ٥٦٫٥٩ منور یحیى یونس المالح   .٢٠
 انيالث ٥٦٫٤٦ طالب علي حسین   .٢١
 الثاني ٥٦٫١١ بشرى رمضان عبداهللا   .٢٢
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