
 
  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٨٫٠٥١ نور سالم صادق .١
 االول ٧٧٫١٥٣ ندى عبد الباسط عبد الرزاق .٢
 االول ٧٥٫٧١٨ حنان محمد علي  .٣
 االول ٧٥٫٠٠٠ ھا خالد نوري م .٤
 االول ٧٢٫٣٨٥ اثیر یوشوع یعقوب  .٥
 االول ٧١٫٦٦٧ ساریة سلطان خلف  .٦
 االول ٧١٫٥٦٤ ایمان سمیح عبد القادر  .٧
 االول ٧٠٫٤٦٢ سفاح یاسر حاجم  .٨
 االول ٧٠٫٢٨٢ بشیرة رزاق صیھود .٩

 االول ٧٠٫١٠٣ مروان سالم ایوب محمد .١٠
 االول ٦٩٫٠٥١ عالء عزت سعدون عبداهللا .١١
 االول ٦٨٫٧١٨ شلیر عبد القادر شاكر .١٢
 االول ٦٨٫١٥٤ وحیدة عجة عبد الحسین .١٣
 االول ٦٧٫٧٤٤ علي عبد اهللا بالج خاطر .١٤
 االول ٦٦٫٧٩٥ غادة غازي طاھر عبدالغفور .١٥
 االول ٦٦٫٧١٨ ادریس ابراھیم عبد اهللا  .١٦
 االول ٦٦٫٢٨٢ مروج عبد معیوف  .١٧
 الولا ٦٥٫٨٢١ محمد زینل علي  .١٨
 االول ٦٥٫٣٣٣ لمیاء سامي جمیل عیسى  .١٩
 االول ٦٥٫٢٣١ حدھن كاظم مغیر  .٢٠
 االول ٦٥٫٢٣١ ماجدة كاظم جوري .٢١
 االول ٦٥٫٢٣١ ھیوا عیسى محمد امین  .٢٢
 االول ٦٥٫٠٢٦ ماجدة رھیف محمد  .٢٣
 االول ٦٤٫٨٧٢ ایمان امجد عبد الرزاق .٢٤
 االول ٦٤٫٧٦٩ وداد احمد ولي  .٢٥
 االول ٦٤٫٥٣٨ ریم سعد علي  .٢٦
 االول ٦٤٫٣٨٥ آمال محمد سالم  اسماعیل .٢٧
 االول ٦٤٫٣٠٨ ساجدة كریم حمود .٢٨
 االول ٦٤٫١٥٤ منى سلیمان حجي رمضان .٢٩
 االول ٦٣٫٢٠٥ شوقي محمد انور  .٣٠
 االول ٦٢٫٦٩٢ سعدة ابراھیم ثالج  .٣١
 االول ٦٢٫٦٤١ شلیرة غریب محمد امین  .٣٢
 االول ٦٢٫٣٠٨ ختام ھادي جاسم  .٣٣
 االول ٦٢٫٠٢٦ ار راجي عبد اهللا مھديانتص .٣٤
 االول ٦١٫٨٢١ نسرین غفور سلیم  .٣٥
  ٥/٨/١٩٨٩في ٣/١١/٤٤٥١-االول ٦١٫٧٦٩ عبد الرحیم محمد عود .٣٦
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            ادارة االعمال/االدارة :       القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦١٫٦٩٢ میادة عبد الحمید جمیل  .٣٧
 االول ٦١٫٥٩٠ ایمان مھدي عبد  .٣٨
 االول ٦١٫٥٣٨ شھباء علي طھ .٣٩
 االول ٦١٫٣٣٣ بھیة صالح رسول  .٤٠
 االول ٦١٫١٢٨ ء طھ محمد رجا .٤١
 االول ٦١٫١٠٣   سھ نار نوزاد موسى .٤٢
 االول ٦١٫٠٧٧ شذى جاسم محمد خلیل .٤٣
 االول ٦١٫٠٥١ نسرین یوسف جندي .٤٤
 االول ٦١٫٠٢٦ سمر فرج حنا  .٤٥
 االول ٦٠٫٧٩٥ سالمة جعفر عبد العزیز  .٤٦
 االول ٦٠٫٤٣٦ بیداء محمد حمادي  .٤٧
 ولاال ٦٠٫٤٣٦ سعاد خالد خضیر علوان  .٤٨
 االول ٦٠٫٣٠٨ ھاللة محمد امین محمد .٤٩
 االول ٦٠٫٢٥٦  ساھرة محمد حسون  .٥٠
 االول ٦٠٫٢٣١ عبد الرحیم صالح محمد آدم .٥١
 ٥/٨/١٩٨٩في٣/١١/٤٤٧٤-االول ٦٠٫٠٧٧ بھاء الدین محمد نوري حسین .٥٢
 االول ٦٠٫٠٧٧ حنان كامل رزوقي  .٥٣
 االول ٦٠٫٠٧٧ میسون بھیج رؤوف .٥٤
 االول ٥٩٫٩٤٩ نجوى حمزة علي  .٥٥
 االول ٥٩٫٧٤٤ افراح محمد صالح .٥٦
 االول ٥٩٫٢٨٢ خلود احمد محمد البیطار  .٥٧
 االول ٥٩٫٢٥٦ عبد العزیز خلیل عبد الكریم  .٥٨
 االول ٥٩٫٢٠٥ ناھدة مصطفى امین  .٥٩
 االول ٥٨٫٩٤٩ سھیلة احمد سلیمان  .٦٠
 االول ٥٨٫٧٤٤ وصال غالب عباس .٦١
 االول ٥٨٫٣٠٨ فاطمة خلیل ابراھیم  .٦٢
 االول ٥٨٫٢٨٢  خولة حسین محمود  .٦٣
 االول ٥٨٫٢٠٥ بریھان برھان حسین  .٦٤
 االول ٥٧٫٨٩٧ سوزان جورج ملكون  .٦٥
 االول ٥٧٫٨٩٧ نجاة عبدالحسن حریزسلطان .٦٦
 االول ٥٦٫٤٦٢ ندى عبد االمیر محمد .٦٧
  االول ٥٥٫٩٢٣ وفاء عبد علي ناھي .٦٨
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         االدارة الصناعية/ االدارة :        القسم   كلية االدارة واالقتصاد     :جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج  ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٤٫١٨١ فالح حماد ابتر   .١
 االول ٧٢٫٥٢٣ محمود محمد علي مصطفى    .٢
 االول ٦٩٫١٣٦ ماجد علي حسن محمود   .٣
 االول ٦٨٫٤٣٢ جورج متي یعقوب   .٤
 لاالو ٦٨٫٤٠٩ نوال حسین علي   .٥
 االول ٦٦٫٠٦٨ نوار نزار محمد رؤوف   .٦
 االول ٦٢٫٣١٨ فارس محمد فؤاد   .٧
 االول ٦١٫٥٩١ رعد مولود زبیر    .٨
 االول ٦٠٫٧٩٥ محمد شده سلطان كریم   .٩

 االول ٦٠٫١١٤ حامد عبد كعود  .١٠
 االول ٥٧٫٩٧٧ غزوان ابراھیم محمد حامد .١١
 االول ٥٧٫٧٠٥ احمد خلف فیاض .١٢
 االول ٥٧٫٠٩١ عباس علي محمد امین .١٣
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              المحاسبة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٧٫٩٠٢ ماجد رفیق علي قاسم    .١
 االول ٨٥٫٤٦٣ وحید محمود رمو محمود   .٢
 االول ٨٢٫٨٠٥ الھام صدیق محمد    .٣
 االول ٧٨٫٩٥١ رھان حكمت سعید ب   .٤
 االول ٧٨٫٣٦٦ نضال محمد سلمان    .٥
 االول ٧٧٫٥٣٧ نادر خوشابا یوسف   .٦
 االول ٧٧٫١٢٢ ھناء یوسف عبود    .٧
 االول ٧٥٫٤٨٨ محمد عبد الكریم محمد    .٨
 االول ٧٢٫٦٨٣ فارس سعد اهللا محمد    .٩

 االول ٦٩٫١٤٦ ریاض سلطان حسن محمد .١٠
 االول ٦٧٫٣١٧ سناء شمعون الیاس     .١١
 االول ٦٦٫٥٦١ زینب حمود جواد .١٢
 االول ٦٥٫٥٣٧ رحاب رمزي مجید  .١٣
 االول ٦٤٫٣٦٦ اسماء انیس محمد عرب .١٤
 االول ٦٣٫٨٥٤  نزار میخائیل توما  .١٥
 االول ٦٣٫٤٨٠ خالد سعید قاسم   .١٦
 االول ٦٣٫٠٢٤ خولة صدیق تمر .١٧
 االول ٦٢٫٠٩٨ خلیل محمد یونس محمد .١٨
 االول ٦٢٫٠٩٨ سعد صالح یونس .١٩
 االول ٦١٫٩٧٦ ناھد عبد العزیز عمر  .٢٠
 االول ٦٠٫١٩٥ احمد سامي فتحي  .٢١
 االول ٦٠٫٤٨٨ محمد حمید محمود .٢٢
 االول ٥٩٫٥٦١ عبد الوالي عبد الفتاح عبد الوالي  .٢٣
 االول ٥٩٫٢٢٠ رمضان عواد احمد  .٢٤
 االول ٥٧٫٤١٥ نجوى یونس جمیل  .٢٥
 الولا ٥٧٫٢٢٠ لبنى عبد المطلب عبد الغني .٢٦
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:خ االمر الجامعي قم وتأري   ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨١٫٠٥٣ لیث جمال سعید   .١
 االول ٨٠٫٩٢١ ذلفاء سالم حمدي    .٢
 االول ٨٠٫٠٠٠ ھیفاء عبد الجواد سعید    .٣
 االول ٧٦٫٣٩٥ اسامة عثمان شاكر    .٤
 االول ٧٤٫٥٥٣ رباب حسین كاظم    .٥
 االول ٧٣٫٥٠٠ ھناء ناصرابراھیم  منصور   .٦
 االول ٧٢٫٧٢٧ زینب جبار عبد    .٧
 االول ٧٢٫٠٥٣ عایدة عزیز میخا   .٨
 االول ٧١٫٧٨٩ دنى مجید محمد     .٩

 االول ٧١٫٠٢٦ سوسن عبد القادر معروف .١٠
 االول ٦٩٫٩٢١ اسماء احمد محمد شحاذة .١١
 االول ٦٩٫٢٦٣ ثمان حسن شلیر ع .١٢
 االول ٦٩٫١٣٢ امیرة عدنان عبد عودة .١٣
 االول ٦٩٫٠٢٦ جنار عمر علي  .١٤
 االول ٦٨٫٦٥٨ رجاء عبد القھار احمد .١٥
 االول ٦٨٫٣٤٢ غراء محمد شكر محمود .١٦
 االول ٦٧٫٥٠٠ شكریة امین عبد اهللا  .١٧
 االول ٦٧٫٢٦٣ بشرى سعد الملوك عبد الرحمن  .١٨
 االول ٦٧٫١٣٢ شذى الزم مصطفى  .١٩
 االول ٦٦٫٩٧٤ بتول رشید ساجت .٢٠
 االول ٦٦٫٩٧٤ ھدى سالم محمد علي  .٢١
 االول ٦٦٫٨٤٢ سالم كافان علي  .٢٢
 االول ٦٦٫٦٥٨ اخالص اسماعیل فتحي  .٢٣
 االول ٦٦٫٦٠٥ زینة عبد القادر سعید  .٢٤
 االول ٦٦٫٥٥٣ حلیمة صكبان مھدي  .٢٥
 االول ٦٦٫٣٩٥ سعاد حمزة شاكر  .٢٦
 االول ٦٦٫١٥٨ لرحمن اسماعیل عبودیاسر عبد ا .٢٧
 االول ٦٥٫٦٨٤ صبا قاسم ایوب  .٢٨
 االول ٦٥٫٦٥٨ سازان جوامیر فالمرز  .٢٩
 االول ٦٥٫٠٧٩ سلوى عبد الرحمن سلیم  قاسم .٣٠
 االول ٦٤٫٦٨٤ امل صاحب طناك  .٣١
 االول ٦٤٫٦٥٨ یونس جالل سلمان داؤد .٣٢
 االول ٦٤٫٥٧٩ ھناء محمد حسین علي .٣٣
 االول ٦٣٫٦٣٢ اعیل احمدعطارد وفیق اسم .٣٤
 االول ٦٣٫٥٠٠ وفاء عبد الواحد حمادي  .٣٥
 االول ٦٣٫٢١١ صبا زید نجم  .٣٦
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:خ االمر الجامعي قم وتأري   ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٣٫١٥٨ سوسن نوري علي بابا .٣٧
 االول ٦٢٫٩٧٤ االء سالم مال اهللا سلطان .٣٨
 االول ٦٢٫٩٤٧ ناھدة صلیوا متي  .٣٩
 االول ٦٢٫٩٢١ كلشان عز الدین اسماعیل  .٤٠
 االول ٦٢٫٨٦٨ سحر حسون یونس  .٤١
 االول ٦٢٫٥٢٦ سھیلة میخائیل رفو یونو .٤٢
 االول ٦٢٫٢٦٣ سمیرة عزیز غریب  .٤٣
 االول ٦٢٫٢١١ كفاح رشید مال اهللا .٤٤
 االول ٦٢٫٠٠٠ ھالة طارق یعقوب .٤٥
 االول ٦١٫٩٤٧ نیسان نوري محمد  .٤٦
 االول ٦١٫٨١٦ ریزان قاسم كاظم .٤٧
 االول ٦١٫٧٣٧ نرجس باقر عبد الزھرة .٤٨
 االول ٦١٫٤٧٤ ادر طاھر ناسك عبد الق .٤٩
 االول ٦١٫٣١٦ رواء محمد طاھر عبد الباقي  .٥٠
 االول ٦١٫١٠٥ عواطف خلیل الیاس  خضر .٥١
 االول ٦٠٫٦٣٢ نادیة انور حسین .٥٢
 االول ٦٠٫٢١١ محمد حجي سلیم  .٥٣
 االول ٦٠٫١٥٨ والء وھبي مصطفى  .٥٤
 االول ٦٠٫١٣٢ زینب كاظم عبد  .٥٥
 االول ٦٠٫١٠٥ لمیاء شھاب احمد سلطان .٥٦
 االول ٥٩٫٩٧٤ عطور بولص یعقوب .٥٧
 االول ٥٩٫٩٢١ جنان نور الدین محمود .٥٨
 االول ٥٩٫٧١١ رافدة كاظم یوسف .٥٩
 االول ٥٩٫٣١٦ سعد خلیل عبد اهللا  .٦٠
 االول ٥٩٫٢١١ ادیة خالد ازھر ف .٦١
 االول ٥٩٫١٨٤ سفیرة ناصر عالوي  .٦٢
 االول ٥٩٫٠٢٦ یادكار حسن دیوالي .٦٣
 االول ٥٨٫٥٧٩ نادیة ھاشم محمد .٦٤
 االول ٥٨٫٥٥٣ بثینة حسین جاسم  .٦٥
 االول ٥٨٫٤٢١ نیكار فتاح قادر  .٦٦
 االول ٥٨٫٢١١ الھام ھندري جورج .٦٧
 االول ٥٧٫٨٦٨ سلمى عبد الرزاق غضیب  .٦٨
 االول ٥٧٫٦٨٤ فاطمة حسین موسى  حسین .٦٩
 االول ٧٥٫٦٥٨ لیلى صالح خضر .٧٠
 االول ٥٧٫٥٠٠ ابتسام الیاس سلیم  .٧١
 االول ٥٧٫١٣٢ نجم نجاة عاید  .٧٢
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:خ االمر الجامعي قم وتأري   ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٧٫٠٧٩ غادة بكر عبد الرحمن  .٧٣
 االول ٥٧٫٠٢٦ وسناء زكریا ذنون  .٧٤
 االول ٥٦٫٥٧٩ علي كاظم حسن  .٧٥
 االول ٥٤٫١٣٢ فائزة حسام الدین خورشید مجید .٧٦
 االول ٥٣٫٣٩٥ باسلة یعقوب ججو .٧٧
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      االقتصاد العام/االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :          الكلية جامعة الموصل       :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧١٫٨٥٧ لقمان عبد الكریم محمود   .١
 االول ٦٨٫٣٢٧ ماوات حمید رشید    .٢
 االول ٦٨٫١١٠ مجید محمد محمد فتاح    .٣
 االول ٦٧٫٨٧٨ عمار محمد سلو االفندي   .٤
 االول ٦٧٫٧٩٦ م خلیل احمد حسناكر   .٥
 االول ٦٧٫٧٧٦ فائز صالح ابراھیم   .٦
 االول ٦٧٫٧٥٠ فؤاد محمد ذھب    .٧
  ٥/٨/١٩٨٩ في ٣/١١/٤٤٧٤-االول ٦٦٫٧٨٠ سھ یوان علي صادق   .٨
 االول ٦٦٫٢٨٦ سلوى محمد خضر بشیر    .٩

 االول ٦٦٫٢٦٥ محمد صالح الحسن محمد   .١٠
 االول ٦٦٫٠٦١ ھادي جاسم محمد   .١١
 االول ٦٣٫٣٦٧ ن روضان شلشمحمد حس   .١٢
 االول ٦٢٫٦١٢ محمد عبد القادر محمد    .١٣
 االول ٦٢٫١٧٠ عبد الرحمن طاھر حاج آدم   .١٤
  ٥/٨/١٩٨٩ في ٣/١١/٤٤٧٤-االول ٦٢٫١٦٠ محمد صالح آغا خضر   .١٥
 االول ٥٨٫٧٨٠ محمد علي اسماعیل عبوش   .١٦
  ٥/٨/١٩٨٩ في ٣/١١/٤٤٧٤-االول ٥٨٫٧١٠ جاالك رؤوف معروف   .١٧
 االول ٥٨٫٠٨٢ ي عباس محمد عل   .١٨
 االول ٥٧٫٨٧٨ حمود خزعل عفر   .١٩
 االول ٥٧٫٨٥٧ یونس احمد عبد اهللا    .٢٠
 االول ٥٧٫٥٦٠ عبد یاسین حمد   .٢١
 االول ٥٧٫٤١٠ كریم مزھر صالح   .٢٢
 االول ٥٧٫٢٢٠ شاخھ وان عمر غفور    .٢٣
 االول ٥٦٫٨٦٠ حسین طھ الیاس   .٢٤
 االول ٥٦٫٢١٠ جابر خلف محمود   .٢٥
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     االقتصادي التخطيط/االقتصاد:    القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٠/٧/١٩٨٩في٣/١١/٣٨٩٤:ر الجامعي قم وتأريخ االم   ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٧٢٩ احمد فتحي عبدالمجید   .١
 االول ٨١٫٥٠٠ رائد احمد فیاض   .٢
 االول ٧٨٫٤٥٨ محمد نوري سعید   .٣
 االول ٧٧٫٢٩٢ سعد زید توفیق   .٤
 االول ٧٦٫١٠٤ نشوان عادل فتوحي   .٥
 االول ٧٢٫٥٢١ رغید عماد الدین بشیر   .٦
 االول ٧١٫٥٠٠ كاوة ولي محمد علي   .٧
 االول ٧١٫٠٢١ ھاني مروكي میخا   .٨
 االول ٧٠٫٩٧٩ رابھ ر صدیق محمد   .٩

 االول ٧٠٫٤٧٩ بكر طاھر مرزا احمد   .١٠
 االول ٦٨٫٨١٣ سمیر یوسف ایلیا   .١١
 االول ٦٨٫٥٢١ طارق خیراهللا حمة رحیم   .١٢
 االول ٦٨٫٠٢١ عبدالقادر امجد محمد شنشل   .١٣
 االول ٦٧٫٨١٣ خضیر عباس لفتھ   .١٤
 االول ٦٧٫٦٤٦ عقیل شاكر عبد   .١٥
 االول ٦٧٫١٦٠ احمد محمد احمد شیت   .١٦
 االول ٦٧٫١٢٥ نعمة احمد عمر   .١٧
 االول ٦٧٫٠٠٠ سعد بشیر محمود   .١٨
 االول ٦٦٫٨٧٥ احمد صبحي سلیمان   .١٩
 االول ٦٦٫٥٨٣ قاسم حسن علوان   .٢٠
 االول ٦٦٫١٨٨ خالد یاسین شریف   .٢١
 االول ٦٣٫٩٥٨ محمد كمال جالل   .٢٢
 االول ٦٣٫٨٣٣ احمد حسن احمد صالح   .٢٣
 االول ٦٢٫٦٤٦ جسام محمد عبداهللا   .٢٤
 االول ٦٢٫٥٦٣ محمد شطب سرھد   .٢٥
 االول ٦١٫٦٤٦ علي عبدالكاظم برھان   .٢٦
 االول ٦١٫٤٣٨ محمد ھزیم شالل   .٢٧
 االول ٦١٫٤١٧ الھام حسن عبدالقادر   .٢٨
 االول ٦١٫٢٠٨ روباك عبدالقادر فرج   .٢٩
 االول ٦٠٫٩١٧ عبداهللا جاسم محمد علي   .٣٠
 االول ٦٠٫٥٠٠ قصي عبداللطیف محمود   .٣١
 االول ٥٩٫٥٨٣ صبار تركي زیدان   .٣٢
 االول ٥٦٫٩٣٨ صباح ابراھیم حنا   .٣٣
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            ادارة االعمال/االدارة :     القسم  كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٨٩في٣/١١/٥٩٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٢,٥٣٨ نھاد حسون فارس .١
 الثاني  ٦٢,٧٩٥ منى محمد ناظم عبداهللا خطاب .٢
 الثاني  ٦٢,٥١٣ فراس غانم محمد .٣
 الثاني  ٥٩,٩٧٢ اثیر جودت عبد المجید .٤
 الثاني  ٥٩,٨٧٢ عبد المنعم ابراھیم احمد .٥
 الثاني  ٥٩,٥٩٠ محمد امل جمال  .٦
 الثاني  ٥٩,٥٣٨ شمسة اسحاق صوما .٧
 الثاني  ٥٨,٨٤٦ تحسین محمد محمد علي .٨
 الثاني  ٥٨,٨٤٦ زیاد محمد عبدالھادي .٩

 الثاني  ٥٨,٧٩٥ امونة حمید خضر .١٠
 الثاني  ٥٨,٦٦٧ خولة مھدي صالح .١١
 الثاني  ٥٨,٥٦٤ فاتن ابراھیم صالح .١٢
 الثاني  ٥٧,٦١٥ احمد قاسم عبدالرحمن .١٣
 الثاني  ٥٧,١٦٢ مؤید شابا حنا .١٤
 الثاني  ٥٧,١٠٣ ساجدة عبود مانع .١٥
 الثاني  ٥٦,٨٩٧ تافكة عباس عثمان .١٦
 الثاني  ٥٦,٨٤٦ بلقیس عمر احمد .١٧
 الثاني  ٥٦,٦٦٧ سلوى عبدالمجید عمر .١٨
 الثاني  ٥٦,٣٥٩ ایمان نصیف جسام .١٩
 الثاني  ٥٦,١٧٩ انتظار ھادي شاھر .٢٠
 يالثان  ٥٦,١٧٩ كولسان جالل محمد .٢١
 الثاني  ٥٥,٦٤١ تغرید سلمان صادق .٢٢
 الثاني  ٥٥,٥٩٠ سمیرة علیوي احمد .٢٣
 الثاني  ٥٥,٥١٣ ولید عبد یونس .٢٤
 الثاني  ٥٥,٤٣٦ مآب ناصر حسون .٢٥
 الثاني  ٥٥,٣٠٧ شرمین احمد سلیم .٢٦
 الثاني  ٥٥,٠٥١ كریمة جواد عبد .٢٧
 الثاني  ٥٤,٨٢١ بسعاد جبار احمد .٢٨
 الثاني  ٥٤,٨٢١ حسین احمد عمر .٢٩
 الثاني  ٥٤,٠٢٦ شرى حنا عازرب .٣٠
 الثاني  ٥٣,٣٥٩ بیمان حسن علي .٣١
 الثاني  ٥٣,٠٢٦ اقبال حسین سلمان .٣٢
 الثاني  ٥٢,٨٧٢ اخالص عباس سعودي .٣٣
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         االدارة الصناعية/ االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٨٩في٣/١١/٥٩٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  ذي تخرج منهالدور ال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٥,١٥٩ رعد الیاس درویش .١
 الثاني  ٦٢,٨٦٤ رزكار شاكر رشید .٢
 الثاني  ٦٢,٠٠٠ جاسم عبداهللا عبوش .٣
 الثاني  ٦١,٦٥٩ محمود امین یوسف .٤
 الثاني  ٥٩,١٣٦ نشوان صبري علي .٥
 الثاني  ٥٨,٢٢٧ شریف جدوع عطیھ عثمان .٦
 الثاني  ٥٧,٨٨٦ تارا سلیمان محمود .٧
 الثاني  ٥٧,٠٩١  نجمصھیب ادریس .٨
 الثاني  ٥٥,٠٤٥ احمد عبدالصمد احمد .٩

 الثاني  ٥٤,٢٤٤ ایمان عبدالرحمن عزیز .١٠
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           المحاسبة:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                                    صباحي          : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٨٩في٣/١١/٥٩٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧,٤٢٨ یوسفھابیل زیا  .١
 الثاني  ٦١,٥٤٠ روستوم وھرام ارام ارامیان .٢
 الثاني  ٦١,٢٦٨ عمار یحیى ابراھیم .٣
 الثاني  ٦١,٠٧٣ علي حسن زكي .٤
 الثاني  ٦٠,٠٠٠ فریا احمد عبدالكریم .٥
 الثاني  ٥٩,٤١٥ میسر اسماعیل محمد .٦
 الثاني  ٥٧,٩٠٤ زینة مصطفى محمود .٧
 الثاني  ٥٧,٦٩٠ صباح حسین علي محمد صالح .٨
 الثاني  ٥٧,٥٣٧ باسم محمد نوري یونس .٩

 الثاني  ٥٧,٣٤١ فتحي عبدو محمد احمد .١٠
 الثاني  ٥٧,٣١٧ رائدة باسلیوس الیاس .١١
 الثاني  ٥٦,٨٢٩ اقبال صالح حسین جمعة .١٢
 الثاني  ٥٦,٧٣٢ منتھى الیاس یوسف .١٣
 الثاني  ٥٦,٥٣٧ ایمان محمد خزندار  .١٤
 الثاني  ٥٥,٧٣٢ بثینة متي یعقوب .١٥
 الثاني  ٥٥,٢٦٨ نادیة عبداهللا حسین .١٦
 الثاني  ٥٤,٩٢٧ حسن حسین محمد .١٧
 الثاني  ٥٤,٨٧٨ ذكرى احمد حمودي .١٨
 الثاني  ٥٤,٦١٠ زارا لطیف كاكھ حمھ .١٩
 الثاني  ٥٤,٤١٥ بسمان زھیر محمد  .٢٠
 الثاني  ٥٣,٨٥٣ فراس شاكر محمود ناصر .٢١
 الثاني  ٥٣,٤٨٨ تغرید جاسم محمد .٢٢
 الثاني  ٥٣,٠٢٤ یاسین قادر نادر .٢٣
 الثاني  ٥٢,٦٨٣ عدنان محسن مجید .٢٤
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           االحصاء:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  وريوسبكال:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٨٩في٣/١١/٥٩٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٦,٠٦٣ حمدابشرى سلیمان خلیل  .١
 الثاني  ٦٥,٠٠٠ سحر خالد جمال الدین نوري .٢
 الثاني  ٦٣,٨٤٢ مھدي عزیز محمد .٣
 الثاني  ٦٢,٨٤٢ انوش بوغوس توماس بابان .٤
 الثاني  ٦٢,٣٤٢ ھبة محمد طاھر محمد .٥
 الثاني  ٦١,٢٦٣ عفاف جاسم محمد .٦
 الثاني  ٦١,١٣٢ لمیاء كوركیس نعیم .٧
 الثاني  ٦٠,٧٨٩ ایناس صالح ذنون .٨
 الثاني  ٦٠,٧٣٧ صبریة حمید عبداهللا .٩

 الثاني  ٦٠,٤٢١ نادیة ھاني سعید .١٠
 الثاني  ٦٠,٢٦٣ محمد ابراھیم محمد یوسف .١١
 الثاني  ٥٩,٥٢٦ مدینة جبار جواد .١٢
 الثاني  ٥٩,٥٢٦ خالدة كوما بولص .١٣
 الثاني  ٥٩,٠٥٣ اسماء سالم یونس .١٤
 الثاني  ٥٨,٧١١ ناسك علي محمد .١٥
 الثاني  ٥٨,٦٥٨ وابلیت بنیامین باي .١٦
 الثاني  ٥٨,٥٧٩ ورقاء عبدالخالق شكر .١٧
 الثاني  ٥٨,٢٨٩ حفوظ عبداهللاندى م .١٨
 الثاني  ٥٨,٢٣٧ میدیا نجم الدین عثمان .١٩
 الثاني  ٥٧,٩٧٤ قسمة علي صھیود .٢٠
 الثاني  ٥٧,٨٦٨ وفاء عبوش الیاس .٢١
 الثاني  ٥٧,٧٦٣ دلسوز احمد عبدالرحمن .٢٢
 الثاني  ٥٧,٥٠٠ كمیلة اوحید یاس خضیر .٢٣
 الثاني  ٥٧,١٣٢ لمیاء عبدالكریم احمد .٢٤
 الثاني  ٥٧,١٠٥  داؤدزھراء عبدالرزاق .٢٥
 الثاني  ٥٦,٨٤٢ انعام عباس مریج .٢٦
 الثاني  ٥٦,٥٢٦ اضواء عبدالحسین یوسف .٢٧
 الثاني  ٥٦,٠٢٦ نھایت قاسم شاكر .٢٨
 الثاني  ٥٥,٦٣٢ ملكة خلو احمد محمد .٢٩
 الثاني  ٥٥,٢٨٩ جمانة عبداللطیف بھجت .٣٠
 الثاني  ٥٤,٧٣٧ سھیلة محمد صالح .٣١
 ثانيال  ٥٤,٥٥٣ صبیحة نور خلیف عباس .٣٢
 الثاني  ٥٤,٥٠٠ صالح مھدي صادق .٣٣
 الثاني  ٥٤,٢٨٩ مھابات حسن محمد امین .٣٤
 الثاني  ٥٤,١٣٢ عالیة ابراھیم محمد .٣٥
 الثاني  ٥٣,١٦٢ منیر حمید ھادي .٣٦
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         االقتصاد العام/االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٨٩في٣/١١/٥٩٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٩,٣٠٢ علي شھاب حمد .١
 الثاني  ٦٧,٠٩٥ عبداهللا عثمان علي .٢
 الثاني  ٦٤,٤١٨ محمد غالي راھي .٣
 الثاني  ٦٣,٧١٤ عبید احمد محمد .٤
 الثاني  ٦٣,٦٩٤ محمد ھاتف عبدالحسین .٥
 الثاني  ٦٣,٢٧٩ عبدالرحیم عبدالرزاق كاظم .٦
 الثاني  ٦٢,٣٦٧ عامر امین حسین .٧
 الثاني  ٦٢,١١٩ تنین ایدن حسین .٨
 الثاني  ٦٢,٠٩٥ فاضل حمھ حسین محمد .٩

 الثاني  ٦١,٧١٤ سالم سلیمان ناصر رجب .١٠
 الثاني  ٦٠,٧١٤ مھند ذنون یونس ذنون .١١
 الثاني  ٥٩,٩٥٩ امیرة حسن ظاھر  .١٢
 الثاني  ٥٩,٠٠٠ عادل خلف فرج .١٣
 الثاني  ٥٨,٦٥٣ جمعة ابراھیم عنزي .١٤
 الثاني  ٥٨,٦٥٣ یونس توفیق مصطفى  .١٥
 الثاني  ٥٨,٦٣٣ شاكر على خلیل  .١٦
 الثاني  ٥٨,٤٨٩ صادق حیدر طھ  .١٧
 الثاني  ٥٨,٤٤٩ سلیمان لطس تركي .١٨
 الثاني  ٥٨,٢٢٤ محمد حسن عباس محمد .١٩
 الثاني  ٥٨,١٠٢ یونس فاضل سعید .٢٠
 الثاني  ٥٧,٩٣٩ محمد علي جواد .٢١
 الثاني  ٥٧,٨٧٨ علي عباس عبدالحسین .٢٢
 الثاني  ٥٧,٣٠٦ برھان محمد كاك عبداهللا .٢٣
 الثاني  ٥٧,٢٤٥ فارس ایشو ادم .٢٤
 الثاني  ٥٧,١٦٢ عباس عبید حمد بلو .٢٥
 الثاني  ٥٦,٥٩٥ بابكر حمھ بایز .٢٦
 الثاني  ٥٦,٢٥٠ یحیى احمد فتحي .٢٧
 الثاني  ٥٦,٢٠٩ یوسف عبدالھادي احمد .٢٨
 الثاني  ٥٦,١٦٦ ادیب عبدالحسن احمد .٢٩
 الثاني  ٥٥,٨١٣ علي موحان صكبان .٣٠
 الثاني  ٥٥,٧٩٥ ھ شویخبورزان ط .٣١
 الثاني  ٥٥,٧٥٥ اخالص عبدالقادر محمد امین .٣٢
 الثاني  ٥٥,٦١٢ محمد عبداهللا فتحي .٣٣
 الثاني  ٥٥,٣٥٧ عبدالقادر عزت محمد ره ش .٣٤
 الثاني  ٥٤,١٥١ جمال سرحان ذیاب .٣٥
 الثاني  ٥٣,٨٥٧ شوان عمر میرزا توفیق .٣٦
 الثاني  ٥٣,٦١٩ بابكر علي اغا امین .٣٧
 الثاني  ٥٣,٠٨٢ طلعت حمد قادر .٣٨
 الثاني  ٥٢,٣٦٧ ساالر عبداهللا محمد علي .٣٩
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  التخطيط االقتصادي/ االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس: دة   الشها صباحي                                                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٣/١٠/١٩٨٩في٣/١١/٥٩٦٢:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٨/١٩٨٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٣,٠٨٣ نھاد سعداهللا محمود .١
 الثاني  ٦٢,٥٤٢ رضا جودة ناصر حسین .٢
 الثاني  ٥٩,٦٠٤ سعود فرج احمد حسین .٣
 الثاني  ٥٩,٤٥٨ بكر حمھ امین .٤
 الثاني  ٥٨,٣٣٣ ایاد جمال محمود .٥
 الثاني  ٥٨,١٨٨ وریا محمد صوفي سعید .٦
 الثاني  ٥٨,٠٢١ علي اكریم كسار .٧
 الثاني  ٥٧,١٨٨ وصال محمود شھاب .٨
 الثاني  ٥٥,٤٧٩ طالل ابراھیم محمد .٩

 الثاني  ٥١,٨٥٤ جاسم محمد علي الیاس وھب .١٠
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