
   
  

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

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٥:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٤٫١٠ سعد فاضل عباس محمود .١
 االول ٨٣٫١٨ جنان جمیل خلیل الحاج احمد .٢
 االول ٨٣٫١٤ یحیى محمد سعید الخیرو .٣
 االول ٨٣٫٠٨ ریاض عبدالرحیم جرجیس .٤
 االول ٨٠٫٨٨ صطفىخیرالدین عبدالقادر م .٥
 االول ٧٩٫٩٠ لیث سعداهللا حسین .٦
 االول ٧٩٫٨٠ مناھل یوسف رزوقي حاوا .٧
 االول ٧٩٫٦٣ مصطفى محمد صدیق .٨
 االول ٧٩٫٥٥ نزار عزیز محمود .٩

 االول ٧٩٫٢٧ ھاشم حسین محمد العلوي .١٠
 االول ٧٨٫٣٩ ھاشم حمودي سلو .١١
 االول ٧٨٫١٦ عسكر عبد احمد .١٢
 االول ٧٧٫٨٦ میلسرمد كوكب علي الج .١٣
 االول ٧٧٫٧١ رجاء عبدالجبار محمد صالح المصري .١٤
 االول ٧٧٫٤٥ احالم یحیى شیت الطائي .١٥
 االول ٧٧٫٣٣ حسان عثمان محمد توفیق .١٦
 االول ٧٦٫٣٧ فاتن محمد فاضل مرعي .١٧
 االول ٧٦٫٢٧ لیلیان غیاث الدین صالح .١٨
 االول ٧٦٫١٤ سمیرة محمد محمود الوند .١٩
 االول ٧٥٫٩٠ محمودتحسین عثمان  .٢٠
 االول ٧٥٫٨٨ حازم یونس طھ الكججي .٢١
 االول ٧٤٫٧٣ ادیب احمد صالح السبعاوي .٢٢
 االول ٧٤٫٦٥ رافع احمد عبداهللا فتاح .٢٣
 االول ٧٤٫١٨ علي حسین محمد الكاھر .٢٤
 االول ٧٤٫٠٢ رجاء سالم احمد الجبوري .٢٥
 االول ٧٣٫٨٢ موفق احمد علي .٢٦
 االول ٧٣٫٧١ طارق شریف یونس .٢٧
 االول ٧٣٫٤٧ عصام محمد محمود جاسم .٢٨
 االول ٧٣٫٠٤ رباح احمد ضیاء .٢٩
 االول ٧٣٫٠٤ جالل سعد الملوك عبدالرحمن .٣٠
 االول ٧٢٫٩٨ نبیلة عبد ھرمز .٣١
 االول ٧٢٫٤٧ زینب شھاب عزیز .٣٢
 االول ٧٢٫٤٣ غانم محمد احمد .٣٣
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  االدارة :         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                 صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٥:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٧٢٫٣٩ خلیل ابراھیم اسماعیل .٣٤
  االول ٧٢٫١٤ ھاني صالح سلیم .٣٥
  االول ٧٢٫٠٦ منیبة شریف عبداهللا السلمان .٣٦
 االول ٧١٫٨٨ احمد صطام احمد الجمیلي .٣٧
 االول ٧١٫٧٦ بدریة موسى عبداهللا .٣٨
 االول ٧١٫٤٧ منھل محمد صالح ابراھیم .٣٩
 االول ٧١٫١٠ عبدالرحمن جعفر حمدي .٤٠
 االول ٧١٫١٠ طھ حسین عبو .٤١
 االول ٧٠٫٥٩ عامرة صالح قاسم الدباغ .٤٢
 االول ٧٠٫٤٨٩  صالح زكریاورقاء محمد .٤٣
 االول ٧٠٫٤١ عوض احمد حمدان .٤٤
 االول ٧٠٫٣٥ محمد عبدالوھاب محمد العزاوي .٤٥
 االول ٧٠٫٣٣ عبدااللھ سلیمان عبداهللا .٤٦
 االول ٧٠٫١٨ نظام عبداهللا احمد عبید أغا .٤٧
 االول ٧٠٫١٠ مخیبر محمود عبید .٤٨
 االول ٦٩٫٧١ نادیة یحیى قاسم العبداهللا .٤٩
 االول ٦٩٫٥٩ نام نعومنسرین بھ .٥٠
 االول ٦٩٫٥٥ ممتاز نوري ھیبة اهللا الخلیفة .٥١
 االول ٦٩٫٤٩ عواطف یوسف القس عبداالحد .٥٢
 االول ٦٩٫٣٩ سالمة مصطفى سلیمان  .٥٣
 االول ٦٩٫٣١ یاسین حسین عبو القصاب .٥٤
 االول ٦٩٫٢٢ خالد احمد ابراھیم  ذنون السلطان .٥٥
 االول ٦٩٫١٢ ھناء جاسم محمد .٥٦
 االول ٦٩٫٠٢ وسف بوغوصنبیل ی .٥٧
 االول ٦٨٫٨٦ فالح حسن حمد .٥٨
 االول ٦٨٫٦١ ناظم صدیق حسین .٥٩
 االول ٦٨٫٥٣ محمد سلیمان خلیل النعیمي .٦٠
 االول ٦٨٫٠٢ محمد رفعت نامق رمضان .٦١
 االول ٦٧٫٩٠ میران شاھین كریكور .٦٢
 االول ٦٧٫٨٤ عبدالمنعم عبداهللا محمد عمر .٦٣
 االول ٦٧٫٨٢ نزار حمدي یحیى الدباغ .٦٤
 االول ٦٧٫٧٦ اقبال یونس صالح  .٦٥
 االول ٦٧٫٧٦ ابتسام بشیر محمد نوري المحروق .٦٦
 االول ٦٧٫٧٣ ندوى حمدي شریف .٦٧

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

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


  

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

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٥:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٧٫٣٩ نعمان امین شریف .٦٨
 االول ٦٧٫٣٣ سالم بھنام یعقوب .٦٩
 االول ٦٧٫٣١ احالم حنا یوسف .٧٠
 االول ٦٧٫٢٩ خلیل معیوف خلیل ابراھیم .٧١
 االول ٦٧٫٠٦ لیمان االشقرمحمد ضیاء یونس س .٧٢
 االول ٦٦٫٩٤ نضال محمد صدیق داؤد .٧٣
 االول ٦٦٫٩٢ غازي عمر با صالح .٧٤
 االول جید ورقاء عزاوي یحیى .٧٥
 االول ٦٦٫٩١ ایاد احمد یحیى .٧٦
 االول ٦٦٫٨٤ نزار عبد القادر مصطفى السراج .٧٧
 االول ٦٦٫٧٣ میسر عبدالرحیم جاسم .٧٨
 االول ٦٦٫٦٥ نھاد محمود حسن .٧٩
 االول ٦٦٫٦٥ ندیم اسماعیل حامد الدباغ .٨٠
 االول ٦٦٫٦٥ علي احمد علي حامد .٨١
 االول ٦٦٫٥٩ قیس شكري محمود العراقي .٨٢
 االول ٦٦٫٢٤ اكرام ذنون محمد علي .٨٣
 االول ٦٥٫٩٨ قتیبة محمد قاسم اغا .٨٤
 االول ٦٥٫٩٤ انصاف عبدالجبار سعید .٨٥
 االول ٦٥٫٤١ باسل محمود طھ .٨٦
 االول ٦٥٫٣٩ ریاض حبیب داؤد .٨٧
 االول ٦٥٫٣٩ ریاض احمد علي البابلي .٨٨
 االول ٦٤٫٩٦ غانم الیاس عبداهللا احمد .٨٩
 االول ٦٤٫٩٢ منیر عبدالمجید خضر المؤذن .٩٠
 االول ٦٤٫٧٨ اثیل بشیر داؤد الخشاب .٩١
 االول ٦٤٫٧٣ محمد نجیب یوسف ایوب .٩٢
 االول ٦٤٫٧٣ ضیاء یاسین محمود .٩٣
 لاالو ٦٤٫٧٣ ناجحة نایف ابراھیم .٩٤
 االول ٦٤٫٣٥ غیث فتح اهللا داؤد .٩٥
 االول ٦٤٫٣٣ نبیل فضیل داؤد .٩٦
 االول ٦٤٫١٨ طالل صالح وھب .٩٧
 االول ٦٤٫١٠ لیلى ابراھیم احمد .٩٨
 االول ٦٤٫٠٦ خالد اسمیر جاسم الرجبو .٩٩

 االول ٦٣٫٨٤ نبیل ابراھیم احمد .١٠٠
 االول ٦٣٫٤٣ اكرم عبداالحد كرومي .١٠١
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  االدارة :         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                                                                 صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٥:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٦٣٫١٢ ساجدة عبدالمجید عبداهللا .١٠٢
 االول ٦٣٫٠٠ قصي توفیق غزال .١٠٣
 االول ٦٢٫٨٦ نوح خلیل جرجیس .١٠٤
 االول ٦٢٫٥٩ ھمام ضیاء محمد نجیب الجادر .١٠٥
 االول ٦٢٫٥٣ عبدااللھ احمد عبداهللا .١٠٦
 االول ٦٢٫٤٧ محمد ابراھیم عبد الخیاط .١٠٧
 االول ٦٢٫٣٩ صباح جرجیس سفر .١٠٨
 االول ٦٢٫٢٠ عواطف متي ابراھیم .١٠٩
 االول ٦١٫٩٦ یل عموريرافع احمد خل .١١٠
 االول ٦١٫٨٨ احالم عبد داؤد .١١١
 االول ٦١٫٨٨ اسامة عبداالحد اوغسطین .١١٢
 االول ٦١٫٦١ سلمان عبدالمجید سلیمان .١١٣
 االول ٦١٫٢٠ ایاد عبدالمجید جاسم .١١٤
 االول ٦٠٫٧١ زھیر عبد الكریم ذنون .١١٥
 االول ٦٠٫٣٣ طالل محمد شیت ذنون .١١٦
 االول ٥٩٫٧٣ قیدار عبدالرحمن عبداهللا .١١٧
 االول ٥٩٫٦٥ اسعد عبدالوھاب الصفار .١١٨
 االول ٥٩٫٥٥ ون حمید الدباغننافع ذ .١١٩
 االول ٥٩٫٣٩ زید سعید شیخ بھاء الدین النقشبندي .١٢٠
 االول ٥٨٫٠٠ منار شفیق یحیى .١٢١
 االول ٥٧٫٩٧ محمود احمد عبدالرحیم عبو .١٢٢
 االول ٥٧٫٧١ یحیى محمود سلیم .١٢٣
 االول ٥٦٫٣٧ زید عبدالمجید عبدالعزیز .١٢٤
 االول ٥٤٫١٨ لیفون براوند اسطیفان اكوب .١٢٥
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  االقتصاد:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  الوريوسبك: الشهادة صباحي                                                                  : الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٦/٦/١٩٧٦  في ٣/٩/١٣٤١٥ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٩٫٧٤ عبدالعزیز مصطفى عبدالكریم   .١
 االول ٨٧٫٥٥ عدنان جیاد حمودي النعیمي   .٢
 االول ٨٥٫٣٠  امینمحمد سلیم عزیز   .٣
 االول ٨٢٫٨٩ شانت كارنیك ماردیروس   .٤
 االول ٨٢٫١٣ جونسن میشائیل زركین   .٥
 االول ٨١٫٠٠ سعد عبدالعزیز مصطفى   .٦
 االول ٧٨٫٤٥ عبدالفتاح حمادي غزال احمد   .٧
 االول ٧٨٫١١ ماجدة عبدالمنعم خلیل شنشل   .٨
 االول ٧٧٫٧٤ عبدالغني عبداهللا حمید   .٩

 االول ٧٧٫٥١ شیداسماعیل ابراھیم ر   .١٠
 االول ٧٧٫٤٣ سالم احمد عبد   .١١
 االول ٧٦٫٦٦ فكتوریا ججي باكوس   .١٢
 االول ٧٦٫٤٠ عبدالغفور حسن كنعان   .١٣
 االول ٧٥٫٤٠ داؤد احمد سعود عباس   .١٤
 االول ٧٤٫٧٢ محمد مصطفى محمد الھاللي   .١٥
 االول ٧٣٫٨٩ محمد جاسم حمد البو جمال   .١٦
 االول ٧٢٫٨٧ جاسم محمد شھاب   .١٧
 االول ٧٢٫٥٥  عبدالكریم حمدونفائزة   .١٨
 االول ٧١٫٢١ حسین یحیى حسین الحسیني   .١٩
 االول ٧١٫١٩ سھام علي یحیى الدباغ   .٢٠
 االول ٧٠٫٩٨ عبدالنافع محمد سعید حسن   .٢١
 االول ٧٠٫٥٧ محسن محمد علي حسین الحاج زبیر   .٢٢
 االول ٦٩٫٨٧ اسحق عبوش اسحق   .٢٣
 االول ٦٩٫٢٦ عبداهللا احمد علیوي عبد   .٢٤
 االول ٦٨٫٩٨  الیاس حناسامیة   .٢٥
 االول ٦٨٫٧٩ عصام عائد شیت علي الجبوري   .٢٦
 االول ٦٨٫٣٢ قاسم حسین علي الشالل   .٢٧
 االول ٦٨٫٢١ باسمھ موسى عازر   .٢٨
 االول ٦٨٫٠٤ امیرة عزیز محمد صالح الصائغ   .٢٩
 االول ٦٧٫٧٩ ازدھار اسماعیل حسین مصطفى   .٣٠
 االول ٦٦٫٩٨ جمال حمدون عبد   .٣١
 االول ٦٠٫٣٦ ایلیاسناء حنا توفیق    .٣٢
 االول ٥٧٫٠٠ صالح جاسم محمد الحلو   .٣٣
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  االدارة:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                                               صباحي: الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٩/١٩٧٦  في ٣/٩/٢٠٧٧٢ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٨٫٩٨ شذى احمد خیر اهللا امین   .١
 الثاني ٦٦٫٥٩ ماھر عبدالكریم یحیى العاصي   .٢
 الثاني ٦٦٫١٨ أكنس یلدا باكوس   .٣
 الثاني ٦٥٫٣١ ساطع عبداهللا محمد علي الطائي   .٤
 الثاني ٦٤٫٦٥ صباح مرعي حسن   .٥
 الثاني ٦٤٫٧٦ ساجدة یحیى صالح ذنون القطان   .٦
 الثاني ٦٢٫٧٣ حسن حسین سالم   .٧
 الثاني ٦٢٫٦٣ سناء بشیر شریف الدباغ   .٨
 الثاني ٦١٫٣١ باسل محمد حسن العدول   .٩

 ثانيال ٦١٫٠٨ سعاد اسطیفان عیسى    .١٠
 الثاني ٥٩٫٨٤ ھناء سالم مجید حنا االسود   .١١
 الثاني ٥٩٫٦٥ موزة جاسم محمد   .١٢
 الثاني ٥٨٫٧٦ صفیة محمود محمد   .١٣
 الثاني ٥٨٫٦٣ شكریة نوري محمد سلیم   .١٤
 الثاني ٥٨٫٦٣ ابتسام عبدالقادر علي السنجري   .١٥
 الثاني ٥٨٫٣٩ مازن یونس عبداهللا   .١٦
 الثاني ٥٨٫٣٥ عزیزة عارف فتاح   .١٧
 الثاني ٥٨٫٣٥ مة حسین شریف عبداهللاعاص   .١٨
 الثاني ٥٨٫٢٩ نجیبة منصور النجار   .١٩
 الثاني ٥٧٫٩٠ علي ممتاز محمود علي   .٢٠
 الثاني ٥٧٫٨٦ فؤاد خلف عبداهللا   .٢١
 الثاني ٥٧٫٧٨ حقي احمد شھاب   .٢٢
 الثاني ٥٧٫٢٢ عبدالرزاق علي مصطفى   .٢٣
 الثاني ٥٧٫١٦ احالم محمد احمد   .٢٤
 نيالثا ٥٧٫٠٦ عصام یونس حسن   .٢٥
  الثاني مقبول نائل ادریس اسماعیل   .٢٦
  الثاني ٥٦٫٦٥ لیلى عیسى انطوان عقراوي   .٢٧
  الثاني مقبول ادیب حسین مجید مال حسن   .٢٨
  الثاني ٥٦٫٥١ ماركریت حمید اسطیفان   .٢٩
  الثاني ٥٦٫٣٩ سمیر بشیر بكر   .٣٠
  الثاني مقبول نبیل محمد حسن الحكیم   .٣١
  يالثان ٥٦٫٠٨ محمد رفعت احمد محمود النائب   .٣٢
  الثاني ٥٥٫٨٢ ھشام مصطفى یحیى احمد العزو   .٣٣
  الثاني ٥٥٫٤٥ ندوه بكر مرعي   .٣٤
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  االدارة:          القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                                               صباحي: الدراسة 
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٩/١٩٧٦  في ٣/٩/٢٠٧٧٢ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٥٫٣١ أنفال عبدالمجید عبدالعزیز الزیدان   .٣٥
  الثاني ٥٥٫٠٧ موفق اسماعیل محمد طاھر الجلبي    .٣٦
  الثاني ٥٤٫٨٨ نزار فالح یحیى الحسنكو   .٣٧
  الثاني ٥٤٫٧٨ سھام حسن عطار باشي   .٣٨
  الثاني ٥٤٫٧٦ محمود الخشاباكرم طھ سلطان    .٣٩
  الثاني ٥٤٫٥١ لیلى مھدي احمد   .٤٠
  الثاني مقبول بشیر بدران ابراھیم   .٤١
  الثاني مقبول ایاد عبدالحمید امین التورنجي   .٤٢
  الثاني ٥٤٫١٠ شكریة حامد عبداهللا   .٤٣
  الثاني مقبول حازم فتحي عبداهللا   .٤٤
  الثاني مقبول نبیلة ولید سلیمان   .٤٥
قبولم محمد منیر زكي بشیر   .٤٦   الثاني 
  الثاني ٥٢٫٢٩ واثق یاسین عبد   .٤٧
  الثاني ٥١٫٧٦ خالدة خالد احمد   .٤٨
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  االقتصاد :         القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                                               صباحي: لدراسة ا
  

        :  اسم دورة التخرج ٢٢/٩/١٩٧٦في   ٣/٩/٢٠٧٧٢ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٥/١٩٧٦ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٣٫٤٩ عدنان ابراھیم عبید   .١
 الثاني ٥٨٫٨٩ یاسین طھ محمد الطائي   .٢
 الثاني ٥٨٫٦٢ سلیمان یونس حسین   .٣
 الثاني ٥٧٫٨٥ نداء بدران علي   .٤
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