
  

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

    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:تأريخ االمر الجامعي قم ور١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٣٫٩٠٥ ثائر احمد سعدون .١
 االول ٨٠٫٨١٠ انتصار فاضل مال اهللا .٢
 االول ٧٧٫٨٢١ ایمان عبد محمد احمد .٣
 االول ٧٧٫٢٠٢ ین كوديعماد عبدالحس .٤
 االول ٧٥٫٣٩٣ لیلى سالم فتحي .٥
 االول ٧٤٫٣٤٥ بشرى عباس محسن .٦
 االول ٧٢٫٨٦٩ انیس احمد عبداهللا .٧
 االول ٧٢٫٦٣١ ابتسام ابراھیم محمد .٨
 االول ٧٢٫٣٥٧ محمد عزیز محمد .٩

 االول ٧١٫٨٣٣  زیتونعزیزه حنا ملكي .١٠
 االول ٧١٫٣٨١ اخالص غانم احمد .١١
 االول ٦٩٫٩٧٦  یونسندوة حمو .١٢
 االول ٦٩٫٨٣٣ عصام محمد طاھر اسماعیل .١٣
 االول ٦٩٫٤١٧ اكلیلیا یلدا بولص .١٤
 االول ٦٨٫٩٦٤ لیلى جھاد حسن .١٥
 االول ٦٨٫٠٨٣ سالم صالح محمد .١٦
 االول ٦٨٫٠٦٠ عبدالناصر غانم سعداهللا .١٧
 االول ٦٧٫٤٦٤ نجاح محمد عزیز .١٨
 االول ٦٧٫٤٥٠ نضال صادق عبداالمیر .١٩
 االول ٦٧٫٠٩٥ ي عیسى اوراھازك .٢٠
 االول ٦٦٫٨٥٧ عالیة قاسم علي  .٢١
 االول ٦٦٫٣٦٩ مي سعدون حسین .٢٢
 االول ٦٥٫٨٩٣ الھام نافع نوري قطان .٢٣
 االول ٦٥٫٢٧٤ كفاح رؤوف امین  .٢٤
 االول ٦٥٫٢٣٨ عامرة خضیر اسكندر .٢٥
 االول ٦٣٫٥٤٨ عبدالكریم صدیق شاھین .٢٦
 ولاال ٦٣٫٥١٢ خالد صبحي الحاج محمد .٢٧
 االول ٦٢٫٩٢٩ عالء عواد علي  حمید .٢٨
 االول ٦٢٫٨٢١ ایمان شوكت زیا .٢٩
 االول ٦٢٫٣٢١ مسعود مجید طالب .٣٠
 االول ٦١٫٧١٤ یاس خضر عبداهللا .٣١
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            االدارة/االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 

  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : دراسة لا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦١٫٥٣٦  ابراھیم كاظمعدنان خلیل .٣٢
 االول ٦١٫٣٥٧ فائزة مصطفى علي .٣٣
 االول ٦٠٫٥٠٠ نضال احمد محمد علي .٣٤
 االول ٦٠٫٣٠٠ شذى اسماعیل زیدان .٣٥
 االول ٥٩٫٧٠٢  اهللانضال محمد عبد .٣٦
 االول ٥٨٫٨٩٣ ھالھ عصام محمود صالح الدین .٣٧
 االول ٥٥٫٧٦٢  اهللازبیر عمر عبد .٣٨
  ١١/٤/١٩٨٢ في ٣/٢/١١٦٥-االول ٥٩٫٦٧ طارق مجید عزیز .١
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   المدرسين التجاريينإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٥٫٥٧٨ ھاشم سلطان عبداهللا   .١
 االول ٨٢٫٣٠١ رفیق صالح احمد    .٢
 االول ٨٢٫٢٦٥ عبد االحدعالء فرید    .٣
 االول ٨١٫٥٣٠ انتصار عبدالرحمن ذنون   .٤
 االول ٧٨٫٩٤٠ مجبل رفیق حسون   .٥
 االول ٧٨٫٠٨٤ موفق عبد العزیز میسر   .٦
 االول ٧٦٫٥٧٨ علي غباش محمد مطیلب   .٧
 االول ٧٥٫٦٣٩ عبدالكریم ذنون یونس   .٨
 االول ٧٥٫٣٤٩ محمد راضي سلطان    .٩

 لاالو ٧٤٫٩٤٠ محمد جاسم حمید   .١٠
 االول ٧٤٫٢٧٧ سالم شنشول نعمة   .١١
 االول ٧٢٫٤٨٢ زین العابدین جاسم محمد   .١٢
 االول ٧١٫٩٦٤ صافیة سلمان عبدالباقي   .١٣
 االول ٧١٫٩٥٢ الھام عبداالمیر حمد   .١٤
 االول ٧١٫٧٨٣ فارس علي جواد   .١٥
 االول ٧١٫٤٩٤ امل حسین طاھر   .١٦
 االول ٧٠٫٩٤٠ كلشان طاھر محمد علي   .١٧
 االول ٧٠٫٩٤٠ ھزاع سعدون كاظم   .١٨
 االول ٧٠٫٥٤٢ شعبان محسن عبود   .١٩
 االول ٧٠٫١٣٣ نادیة صمد عثمان   .٢٠
 االول ٧٠٫٠٦٠ عبداالمیر جواد مھدي   .٢١
 االول ٦٩٫٨٦٧ كوثر ادیب ذنون   .٢٢
 االول ٦٩٫٧٤٧ سلمان حمید سلمان   .٢٣
 االول ٦٩٫٥٣٠  حسنمحمد احمد حمد   .٢٤
 االول ٦٩٫٢٥٣ امیرة صبري محمد   .٢٥
 االول ٦٨٫٤٩٤ جرجیس عمیر عباس   .٢٦
 االول ٦٨٫٣٩٨ رضیة خضیر عبدالحسن   .٢٧
 االول ٦٨٫٢٧٧ كریم عمران عبد علي   .٢٨
 االول ٦٧٫٦٦٢ عدنان ھاشم احمد   .٢٩
 االول ٦٦٫٧٩٥ نضال محسن یاسین   .٣٠
 االول ٦٦٫٣٣٧ شفیقة فقي عبداهللا   .٣١
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   المدرسين التجاريينإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٥٫٩١٦ ماري میخا بھنام   .٣٢
 االول ٦٥٫٧٥٩ فؤاد انور حمودي   .٣٣
 االول ٦٥٫٥١٨ جنان عبدالعزیز حمید   .٣٤
 االول ٦٥٫٣١٣ ضیاء عون علي   .٣٥
 االول ٦٤٫٧٧١ خالد خلیل ابراھیم علوان   .٣٦
 االول ٦٤٫٢٧٧ عبداالمیر كاظم عبد االمیر   .٣٧
 االول ٦٤٫٢٦٥ حسن ھادي رمیض   .٣٨
 االول ٦٣٫٦٣٩ عبداالمیر ھادي مھدي   .٣٩
 االول ٦٣٫٥٩٠ لمیاء فوزي داؤد   .٤٠
 االول ٦٢٫٩٥٢ عبد الكریم عبدالحسین عباس   .٤١
 االول ٦١٫٣٣٧ خضر كاظم عبود   .٤٢
 االول ٥٩٫٨٤٥ جبار كریم سلمان   .٤٣
 االول ٥٧٫٧٢٣ جوان امین محمد   .٤٤
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                               صباحي                     : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٧٩٫٨٥٧ محسن بشیر عبودي   .١
 االول ٧٩٫١٣١ ھیفاء سعید فتوحي   .٢
 االول ٧٧٫٤٦٤ كمال ابلحد یوسف   .٣
 االول ٧٤٫٦٧٩ نزار نافع بھنام   .٤
 االول ٧٤٫٠٤٨ صباح خضر رفو   .٥
 االول ٧١٫٩٤٠ فاضلة غانم ایوب شماس   .٦
 االول ٧١٫٨٦٩ یاسر احمد محمد علي   .٧
 االول ٧١٫٦٠٧ النور احمد محمد احمد   .٨
 االول ٧٠٫٥٠٠ لیث الیاس خضر   .٩

 االول ٧٠٫٢١٤ نضال عبد الرزاق خضر .١٠
 االول ٦٩٫٦٩٠ بشرى مكي عبد الجلیل .١١
 االول ٦٩٫١١٩ ایمان اسماعیل مجید .١٢
 االول ٦٨٫٧٨٦ میساء قیدار سلیم .١٣
 االول ٦٨٫٢١٤ خولة بكرمرعي .١٤
 االول ٦٧٫٥١٢ شیالن عبد الرحمن امین .١٥
 االول ٦٦٫٩١٧ نسمة نذیر جاسم .١٦
 االول ٦٦٫٠١٢ د منصورایمان محمو .١٧
 االول ٦٥٫٩٦٤ ھدى عزیز حامد .١٨
 االول ٦٤٫٩٧٦ زیاد جمال عبد سالمة .١٩
 االول ٦٤٫٠٨٣ انتصار موسى توما حنا .٢٠
 االول ٦٣٫١٩٠ محمد عبدالمطلب محمد .٢١
 االول ٦١٫٨١٠ احمد محمد شاكر .٢٢
 االول ٦٠٫٦٣١ محمد محجوب خالد .٢٣
 االول ٦٠٫٦٤٣ جورج شراري عودة  .٢٤
 االول ٥٩٫٧٢٦  علي مرادایمان .٢٥
 االول ٥٩٫٣٩٣ نعمت محمود یونس .٢٦
 االول ٥٩٫٠٣٦ انعام عبد الرزاق حمدوني .٢٧
 االول ٥٨٫٩١٧ باسمة عبد العزیز احمد حسن .٢٨
 االول ٥٨٫٥١٢ بشرى شمعون صلیوة .٢٩
لاالو ٥٦٫٧٨٦ حلیم جویر حسن .٣٠  
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            المحاسبة/االدارة:            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                               صباحي                     : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٦٫٦٩٨ ولنتینا ولیم یوسف .٣١
 لاالو ٥٦٫٤١٧ خیریة حمزة تقي .٣٢
 االول ٥٦٫١٠٠ لطفي ناظم فتح اهللا  .٣٣
 االول ٥٣٫٠١٢ سندس حكمت محمد .٣٤
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           االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    صباحي                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٨٫٨٨٤ انوار سعید ابراھیم ابلحد   .١
 االول ٧٧٫١٢٨ محمود اوصمان ھالو   .٢
 االول ٧٦٫٤٧٧ محمد صباح الدین فرید   .٣
 االول ٧٦٫١٨٦ عباس سبع خمیس   .٤
 االول ٧٥٫٣٦٠ ورقاء بشیر حسن   .٥
 االول ٧٥٫١٦٢ وفاء خالد محمود   .٦
 االول ٧٣٫٣١٤ جنان عبد الحمید نجم   .٧
 االول ٧٢٫٥٤٦ ناجي فرحان خلف   .٨
 االول ٧٢٫٢٤٤ نجیب سعدي ایوب خضر   .٩

 االول ٧١٫٨٧٢ ایدة جوزیف منیاس .١٠
 االول ٧١٫٢٥٦ علي عبد االمیر جاسم .١١
 االول ٧١٫١٢٧ یونس عساف جیاد .١٢
 االول ٧٠٫٦٣٩ نجاة بطرس انطون .١٣
 االول ٦٩٫٠٠٣ احمد ابراھیم داؤد .١٤
 االول ٦٧٫٥٨١ مبروك عمارة الطرفي .١٥
 االول ٦٦٫٨١٣ سعدي سلیمان توما .١٦
 االول ٦٦٫٥٨١ دفوزي البشیر محم .١٧
 االول ٦٤٫٧٢١ فاروق عبداهللا احمد علي .١٨
 االول ٦٤٫٤٧٧ كریم ادغیم جسام .١٩
 االول ٦٤٫٢٩٠  مجیدھادي فانوس راشد .٢٠
 االول ٦٤٫٢١٢ احمد علي عبید .٢١
 االول ٦٤٫١٧٤ عمر محمد حسو .٢٢
 االول ٦٣٫٢٠٩ ھاني زبیر سلطان .٢٣
 االول ٦٣٫١٧٤ ھیثم یوسف سلیمان .٢٤
 االول ٦٢٫٨٧٢ محمد الھاشمي  االخضر .٢٥
 االول ٦١٫٥٥٨ عبد السالم طھ عبداهللا .٢٦
 االول ٦١٫٥٢٣ نضال اصغر حسین علي .٢٧
 االول ٦١٫٤١٢ اسكندر خلیل داؤد .٢٨
 االول ٥٩٫٦٦٦ نجم عبداهللا محمود .٢٩
 االول ٥٩٫٦٢٤ ھدیة اسماعیل ملحم .٣٠
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           االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    صباحي                            : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢١/٦/١٩٨٢في٣/١١/١٨٦٨:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٥٩٫٥٤٨ قصي فرحان حمودي .٣١
 االول ٥٨٫٩٣٠ نثائر عبد الجبار عطوا .٣٢
 االول ٦٢٫٢٦٧ حسن عبداهللا عدوني .٣٣
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            دارةالا/االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                       صباحي                                       : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٤/١٠/١٩٨٢في٣/١١/٣٦٦٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧٫٤٠٤ ماھر فایز سعید  .١
 الثاني  ٦٥٫١٩٠ عویصجمال محمد  .٢
 الثاني  ٦٣٫٣٥٨ علي عبد حمادي .٣
 الثاني  ٦١٫٧٧٤ ثامر ابراھیم قاسم محمد .٤
 الثاني  ٦١٫٦٦٧ یونس حسین عبداهللا .٥
 الثاني  ٦١٫٥٢٤ نداء شكر محمود .٦
 الثاني  ٦٠٫٦٧٩ فواز خلف ابراھیم .٧
 الثاني  ٦٠٫٣٢١ ھناء صاحب عبدالرضا .٨
 الثاني  ٦٠٫٢٠٢  خضرمحمد فرج محمد .٩

 الثاني  ٥٩٫٤٥٢ وصال ابراھیم عزیز .١٠
 الثاني  ٥٩٫٤٤٠ رائقة الیاس عبداالحد .١١
 الثاني  ٥٨٫٩٦٤ فطیم فاضل لفتة .١٢
 الثاني  ٥٧٫٣٥٧ میسون خالد فرحان حسن .١٣
 الثاني  ٥٧٫٢٣٨ مسیر فزاع محسن .١٤
 الثاني  ٥٦٫٦٤٢ غادة فخر الدین اسماعیل .١٥
 الثاني  ٥٥٫٨٥٨ خالد محمد سلطان .١٦
 الثاني  ٥٥٫٣٥٨ اسمعبداهللا احمد ج .١٧
 الثاني  ٥٥٫٣٤٥ محمد عبدالخالق كریم .١٨
 الثاني  ٥٥٫٢٥ الھیثم محمد صالح .١٩
 الثاني  ٥٣٫٤٤٠ اكرم محمد احمد .٢٠
 الثاني  ٥٣٫١٦٧ حمزة علي عبداهللا ابراھیم .٢١
 الثاني  ٥٢٫٢٩٨ غسان محمود حمید .٢٢
 الثاني  ٥٠٫٠٦٠  عماد زھیر خلف .٢٣
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   المدرسين التجاريينإعداد/اإلدارة: القسم كلية االدارة واالقتصاد     :             الكلية جامعة الموصل    :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة  صباحي                                                         : لدراسة ا

  
    :اسم دورة التخرج   ٢٤/١٠/١٩٨٢في٣/١١/٣٦٦٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٨٥٫٤٣٤ دیندار حسین احمد   .١
 الثاني ٧١٫٧٥٩ رشید سعید مصطفى   .٢
 الثاني ٧٠٫٨٥٥ عماد الدین شمس الدین سلیمان   .٣
 الثاني ٦٩٫٠٢٤ سمیرة محمد علي حسین   .٤
 الثاني ٦٥٫٩١٦ بار عليجعفر عبد الج   .٥
 الثاني ٦٥٫٢١٣  سعاد عزیز كاظم محیسن   .٦
 الثاني ٦٥٫٦٧٥ ئایار حسن محمد   .٧
 الثاني ٦٥٫٦٢٧ مجید لوتي فرج    .٨
 الثاني ٦٥٫١٥٧ جمال مكي عبدالرزاق   .٩

 الثاني ٦٤٫٧٣٥ اسود غالم یونس   .١٠
 الثاني ٦٤٫٤٨٢ اكرم عبدالكاظم خضیر   .١١
 الثاني ٦٤٫٣٠١ حسان كریم عبودي   .١٢
 الثاني ٦٣٫٣٦١ عبید جاسم علوان   .١٣
 الثاني ٦٣٫٢٢٩ كالویز احمد یونس   .١٤
 الثاني ٦٢٫٣٢٥ حسین علیوي عكلة   .١٥
 الثاني ٦٢٫٠٠٠ كفاح عبداالمیر حسین   .١٦
 الثاني ٦١٫٤٤٦ عدنان فیصل عبدالقادر   .١٧
 الثاني ٦١٫٤٢٢ فوزي مكي عبدالرسول   .١٨
 الثاني ٦١٫٣٤٩ نھلة كاظم جعفر   .١٩
 الثاني ٦١٫٢٥٣ موفق حساني الفیلق   .٢٠
 الثاني ٦٠٫٧٧١ زھیر عبدالرؤف عبد الحسن   .٢١
 الثاني ٦٠٫٦٠٢ غسان شراد ناصر   .٢٢
 الثاني ٦٠٫٠٩٦ یعقوب كوركیس برجم   .٢٣
 الثاني ٥٩٫٢٧٧ ماجدة اسماعیل محمد   .٢٤
 الثاني ٥٩٫١٥٧ طلعت عبداهللا قادر    .٢٥
 الثاني ٥٨٫٦١٤ جمیل قاسم عبدالحمید   .٢٦
 ثانيال ٥٨٫٢٤١ عبدالكریم قاسم مرعي   .٢٧
 الثاني ٥٨٫١٥٧ عبدالناصر نافع عبد المجید   .٢٨
 الثاني ٥٧٫١٩٣ نھرو محمد مصطفى   .٢٩
 الثاني ٥٦٫٢٢٩ احمد جمعة محمد   .٣٠
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          المحاسبة/ االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                                   صباحي           : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٤/١٠/١٩٨٢في٣/١١/٣٦٦٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٠٫٤٤٠ موسىلیث عبد االحد  .١
 الثاني  ٦٧٫٣٩٥ عبد الكریم وعد ذنون .٢
 الثاني  ٦٧٫٣٨٠ ادریس احمد قنبر .٣
 الثاني  ٦٧٫٣٤٥ خیر الدین یونس عبد الرحمن .٤
 الثاني  ٦٧٫٠٨٣ رعد محمد یونس .٥
 الثاني  ٦٧٫٠٧٥ شیرزاد محمد فتاح .٦
 الثاني  ٦٧٫٠١١ نعیم اسمیر محمود .٧
 الثاني  ٦٥٫٣٨٠ نواف عودة كاید .٨
 الثاني  ٦٤٫٣٩٢ جمھوریة اسماعیل رشید .٩

 الثاني  ٦٢٫٨٨٠ راجح محمد طاھر خلیل .١٠
 الثاني  ٦٢٫٨٤٥ یسرى عبد الكریم حسین .١١
 الثاني  ٦٢٫٦١٩ حسین حسن حسین .١٢
 الثاني  ٦١٫٦٥٤ روحي مفلح احمد سلیم .١٣
 الثاني  ٦١٫٣٨٠ محمد محمد عبد المجید .١٤
 الثاني  ٦١٫٣٢١ نجیب میخا متي .١٥
 الثاني  ٦١٫١٤٢ سفنھلة متي یو .١٦
 الثاني  ٦١٫٠٨٣ رباح خضر اسمر علي .١٧
 الثاني  ٦٠٫٩٨٨ ھالة رمزي شریف احمد .١٨
 الثاني  ٦٠٫٩٢٨ رشدیة كیالني عمر .١٩
 الثاني  ٦٠٫٦٠٧ میسون جواد مھدي .٢٠
 الثاني  ٦٠٫٥٢٣ جفون سعدون خلیل .٢١
 الثاني  ٦٠٫٥١١ احمد عبد الغني احمد .٢٢
 الثاني  ٦٠٫١٩٠ نضال حسن علي ماجد .٢٣
 الثاني  ٦٠٫٠٩٥ االء عبد العزیز غریب .٢٤
 الثاني  ٦٠٫٠٠٠ منل یونس عباس .٢٥
 الثاني  ٥٩٫٩١٦ وفاء قاسم حمودي .٢٦
 الثاني  ٥٩٫٦٣٠ دلشاد كریم حمد .٢٧
 الثاني  ٥٩٫٦١٩ احمد ناجي جلیل .٢٨
 الثاني  ٥٩٫١٣٠ دالرام اسماعیل رضا .٢٩
 الثاني  ٥٩٫١١٩ سالم كاظم حمادي .٣٠
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          المحاسبة/ االدارة :     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                                   صباحي           : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٤/١٠/١٩٨٢في٣/١١/٣٦٦٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٨٫٩٠٤ ھدى زكي یحیى  .٣١
 الثاني  ٥٨٫٧٣٨ زینب عبد القادر فائق .٣٢
 الثاني  ٥٨٫٥٨٣ نصرت فرید نصوري .٣٣
 الثاني  ٥٨٫٣٥٧ ابتھال عباس جواد .٣٤
 الثاني  ٥٨٫٢٢٦ عماد فرج داؤد .٣٥
 الثاني  ٥٨٫١٤٢ بلقیس محمد بالل .٣٦
 الثاني  ٥٨٫١٠٧ باسمة جمیل منصور .٣٧
 الثاني  ٥٧٫٩٥٢ سمیرة محي عباس .٣٨
 لثانيا  ٥٧٫٧٢٦ خلیل ابراھیم حامد .٣٩
 الثاني  ٧٥٫٦٣٠ صالح الدین جاسم رشید احمد .٤٠
 الثاني  ٥٧٫١٤٢  عویدخطاب عمر خضیر .٤١
 الثاني  ٥٦٫٧٢٦ وسام شاكریونس .٤٢
 الثاني  ٥٦٫٤٤٠ حیدر بدیل حسین .٤٣
 الثاني  ٥٦٫٤٢٨ رحمن خضر مصطفى .٤٤
 الثاني  ٥٦٫٠٨٣ محي عبد الوھاب جاسم .٤٥
 الثاني  ٥٥٫٩١٦ امل توما یاقو متي .٤٦
 الثاني  ٥٥٫٩٠٤ محمد سعیدعلي سعید  .٤٧
 الثاني  ٥٥٫٨٦٩ عدنان علي محمد علي .٤٨
 الثاني  ٥٥٫٦٩٠ فریال محمود جبار .٤٩
 الثاني  ٥٥٫٠٤٧ سمیرة عبد االحد كوركیس .٥٠
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   االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                                        صباحي      : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٤/١٠/١٩٨٢في٣/١١/٣٦٦٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٦٨,٩١٨ مشیر كریم ضمد  .١
 الثاني  ٦٧,٥٩٣ خلیل اوراھا بولص .٢
 الثاني  ٦٥,٣٣٧ لطیف نعمة عبید .٣
 الثاني  ٦٤,٨٨٣ مشكور جابر رھیف .٤
 الثاني  ٦٤,١٣٩ كریم مھدي ناصر .٥
 الثاني  ٦٣,١٦٢ مؤیدة جاسم محمد .٦
 الثاني  ٦٢,٠٢٣ محفوظ بن سیدي محمد .٧
 الثاني  ٦١,٩١٨ عبد الكریم العبیدي الرابحي .٨
 الثاني  ٦١,٦٧٤ احمد عبد الكریم علي  .٩

 الثاني  ٦١,٦٢٧ سامیة محمد محمد  .١٠
 الثاني  ٦٠,٦٥١ جمال خلیل عبد اهللا .١١
 الثاني  ٦٠,٢٢٠ یحیى حمد حسن .١٢
 الثاني  ٥٩,٦٦٧ الحسین عثمان الغرسلي  .١٣
 الثاني  ٥٨,٧٧٩ سمیرة عبد المجید فتح اهللا  .١٤
 الثاني  ٥٨,٧٧٩ محمد عبد زید عقیل  .١٥
 الثاني  ٥٨,٦٦٨ د الدین عبد الرحمن سعدالدینعما .١٦
 الثاني  ٥٨,٥٢٣ عبد السالم ھادي یونس .١٧
 الثاني  ٥٨,٠٨١ صباح شاحوذ حسن  .١٨
 الثاني  ٥٨,٠٥٨ عیادة سعید حسین .١٩
 الثاني  ٥٧,٩٦٥ زیاد ابراھیم علي  .٢٠
 الثاني  ٥٧,٨٤٨ عاصم عبد الرحمن یاسین  .٢١
 الثاني  ٥٧,٧٥٥ عامر عبد الجبار جمعة .٢٢
 الثاني  ٥٧,٧٣٢ ضوان عبد الرحمن داؤدر .٢٣
 الثاني  ٥٧,٦٥١ جمال علي اكبر ابراھیم .٢٤
 الثاني  ٥٧,٢٤٤ علي لفتھ دخیل  .٢٥
 الثاني  ٥٦,٩٣٠ عبد الكریم ناجي كاظم .٢٦
 الثاني  ٥٦,٨٨٣ وزیر نذیر عباس .٢٧
 الثاني  ٥٦,١٠٤ عیسى عبد الرحمن صالح .٢٨
 الثاني  ٥٦,٠١١ یلماز شھباز عباس ابراھیم .٢٩
 الثاني  ٥٥,٥٣٤  محمد صالح قاسمفوزي .٣٠
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   االقتصاد:     القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                                                        صباحي      : لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ٢٤/١٠/١٩٨٢في٣/١١/٣٦٦٠:قم وتأريخ االمر الجامعي ر١٩٨١/١٩٨٢:سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  ٥٥,١١٦ عبید حمزة عباس .٣١
 الثاني  ٥٣,٦٩٧ فوزیة خضیر حسین .٣٢

 

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

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

