
 
  

            المحاسبة واالدارة االعمال:         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                  سنوات) ٥(مدة الدراسة  /صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤  في ٢٤٨:ريخ االمر الجامعي قم وتأ   ر١٩٧٢/١٩٧٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول جیدجدًا محمد علي احمد السیدیة .١
 االول جیدجدًا عبدالقادر محمد علي صالح .٢
 االول جیدجدًا شابا عیسى ھرمز .٣
 الولا جیدجدًا ھدى بشیر خلیل ابراھیم الھاشمي .٤
 االول جیدجدًا عیسى حنا جرجیس موسى .٥
 االول جید طھ یاسین محمد .٦
 االول ٧٦٫٠٦ انوار امجد المالح .٧
 االول جید سوریة محمد عبدالعزیز الطالب .٨
 االول جید سرمد غانم  صالح محمود .٩

 االول جید نزار یعقوب فاضل بطي .١٠
 االول جید نضال بشیر حسن .١١
دجی ریاض ودیع عبدالكریم  .١٢  االول 
 االول جید ناطقة صابر محمود .١٣
 االول ٧٤٫٠٠٨ محمد نھاد طلعت شاكر .١٤
 االول جید سالم خلیل مصطفى .١٥
 االول ٧٣٫٠٢ ھدى عبدالمجید عبدالرحمن .١٦
 االول ٧١٫٠٨ محمد سامي حازم محمد نوري  .١٧
 االول ٧١٫٠٦ خالدة سلطان داؤد .١٨
 االول جید مناھل عثمان حسین .١٩
 االول ٧٠٫٠٧ محمد ھادي یونس .٢٠
 االول ٧٠٫٠٢ صباح محمود محمد الكبابجي .٢١
 االول ٧٠٫٠٠١ عزت بشیر عزیز .٢٢
 االول ٦٩٫٠٨ عبدااللھ عبدالكریم ذنون .٢٣
 االول ٦٩٫٠٥ والء محمد محي الدین المدرس .٢٤
 االول ٦٩٫٠٢ زھیر حمید اسمیر .٢٥
 االول ٦٩٫٠١ سمیر عبد العزیز عبدالقادر .٢٦
 الولا ٦٨٫٠٨ مؤید جرجیس عبداهللا .٢٧
 االول ٦٨٫٠٧ ذاكر زكي اسماعیل .٢٨
 االول ٦٨٫٠٦ امال محمود ذنون .٢٩
 االول ٦٨٫٠٦ بوغوص كوركین بوغصیان .٣٠
 االول جید علي حسن شحاذة الراوي .٣١
 االول جید اسامة محمد مال عبد .٣٢
 االول جید ابراھیم حسن احمد .٣٣
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            المحاسبة واالدارة االعمال:         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                  سنوات) ٥(مدة الدراسة  /صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤  في ٢٤٨:ريخ االمر الجامعي قم وتأ   ر١٩٧٢/١٩٧٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٧٫٠٣ امیر رؤوف صباغ .٣٤
  الولا ٦٧٫٠٠ محمد فھمي الحاج ابراھیم .٣٥
  االول جید فؤاد ناظم رؤوف جرجیس .٣٦
 االول ٦٦٫٠٦ الھام محمد الفیضي .٣٧
 االول ٦٦٫٠٣ ھناء ھادي محمد علي .٣٨
 االول ٦٦٫٠٢ فریال عبدالفتاح سلیمان .٣٩
 االول ٦٥٫٠٦ عبدالكریم احمد شیت الجبوري .٤٠
 االول جید نھلة عبدالوھاب ابراھیم .٤١
 االول جید رافع عبداهللا محمد علي الطائي .٤٢
 االول ٦٥٫٠٢ انیس محمد محمود .٤٣
 االول ٦٥٫٠٢ محمد زكي اسماعیل عبداهللا .٤٤
 االول ٦٥٫٠٢ سلوى یحیى محمد  .٤٥
 االول ٦٥٫٠٠٣ ولید محمود  داؤد عبداهللا .٤٦
 االول ٦٤٫٠٦ مؤیدعبدالحمید محمدعلي  مصطفى .٤٧
 االول ٦٤٫٠٥ زھیر قاسم سلیمان .٤٨
 االول ٦٤٫٠٥ انویا كوركیس ابراھام .٤٩
 االول ٦٤٫٠٥ باقر حمزة محمودمحمد  .٥٠
 االول ٦٤٫٠٥ عبدالعظیم سعید بكر غزال .٥١
 االول ٦٤٫٠٤ غازي نایف ھواس .٥٢
 االول ٦٤٫٠٣ خالد محمود حسن العثمان .٥٣
 االول مقبول یحیى بطرس حنا .٥٤
 االول ٦٤٫٠١ عبدالكریم سعید بكر .٥٥
 االول ٦٣٫٠٩ عبدالكریم یونس جرجیس .٥٦
 االول ٦٣٫٠٤ مؤید توفیق قاسم .٥٧
 االول مقبول فیصل شاكر محمود .٥٨
 االول ٦٢٫٠٩ عبدالحافظ عبدالقادر محمد العالف .٥٩
 االول مقبول جبر محمد عبداهللا ظاھر .٦٠
 االول مقبول عبدالحمید عبدالمجید التحافي .٦١
 االول مقبول لقمان ذنون حسین العطار .٦٢
 االول مقبول مھنى یحیى یونس المالح .٦٣
 االول مقبول سورین مكردیج دولمجیان .٦٤
 االول مقبول نذیر مصطفى عبداهللا .٦٥
 االول ٦١٫٠٢ ولید حمید محمد لؤلؤة .٦٦
 االول مقبول فاروق سعید سلیمان السالم .٦٧
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            المحاسبة واالدارة االعمال:         القسم كلية االدارة واالقتصاد    :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                  سنوات) ٥(مدة الدراسة  /صباحي: لدراسة ا
  

  :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤  في ٢٤٨:ريخ االمر الجامعي قم وتأ   ر١٩٧٢/١٩٧٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٦٠٫٠٨ امیر شفیق عباس .٦٨
 االول مقبول شفیق قاسم مال جاسم .٦٩
 االول ٦٠٫٠٧ اسحق یونس جبرائیل .٧٠
 االول مقبول صبیحھ جاسم طھماس .٧١
 االول مقبول ي عبدالنورماجد خضور .٧٢
 االول مقبول آرتین دیكران كریكوریان .٧٣
 االول مقبول عدنان رؤوف امین قصاب باشي .٧٤
 االول مقبول عمر عبدالقادر الحاج یحیى .٧٥
 االول ٥٨٫٠٨ ھاشم فرحان اسماعیل .٧٦
 االول ٥٨٫٠٧ حكمت ایوب نجم .٧٧
 االول ٥٨٫٠٢ الھام جھاد محمود  .٧٨
 ولاال ٥٨٫٠٢ صالح محمد جبش .٧٩
 االول ٥٨٫٠٠ ھاشم یحیى عبداهللا .٨٠
 االول ٥٦٫٠٧ مظفر محمد علي حسین .٨١
 االول ٥٦٫٠٦ وابل عبداهللا الطالب .٨٢
 االول مقبول صالح الدین حسین خلف الجبوري .٨٣
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  العمالادارة  المحاسبة وا:         القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                    سنوات) ٥(مدة الدراسة / صباحي: لدراسة ا
  

          :  اسم دورة التخرج ٨/١٠/١٩٧٤في   ٢٤٨ :قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٧٢/١٩٧٣ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني جید غوص یوسف بوغوصبو   .١
 الثاني مقبول عبدالستار صدیق ایوب   .٢
 الثاني مقبول سمیر سلطان داؤد   .٣
 الثاني مقبول عمر شعبان محمد   .٤
 الثاني مقبول ابي سعید الدیوه جي   .٥
 الثاني مقبول رباب حنا لطفي   .٦
 الثاني مقبول فائز نجیب داؤد   .٧
 الثاني مقبول فوزي نجیب داؤد   .٨
 الثاني مقبول لدین احمدناثر عز ا   .٩

 الثاني مقبول كلثوم الحاج احمد نیلة   .١٠
 الثاني ٥٩٫٠٨ ھاشم احمد جبر   .١١
 الثاني مقبول سمیر شریف نجیب عبو   .١٢
 الثاني ٥٩٫٠٦ خلیل ابراھیم ناصر   .١٣
 الثاني ٥٨٫٠٧ نسرین حمدي عقراوي   .١٤
 الثاني ٥٨٫٠٦ مظفر محمود زكریا   .١٥
 الثاني ٥٨٫٠٦ معزز مصطفى السراج   .١٦
 الثاني ٥٨٫٠٥ عصام محمد علي الیاور   .١٧
 الثاني ٥٨٫٠٤ خالد یاسین محمد داؤد   .١٨
 الثاني ٥٨٫٠٠٥ نھاد جرجیس حسن   .١٩
 الثاني ٥٨٫٠٠١ یونس محمد علي یونس   .٢٠
 الثاني مقبول علي مجید عبدالرزاق   .٢١
 الثاني ٥٦٫٠٥ ظافر السید محمد السید عبداهللا   .٢٢
 الثاني ٥٦٫٠٩ فاتح محمد داؤد   .٢٣
 الثاني مقبول  رؤوفایاد ناظم   .٢٤
 الثاني مقبول موفق عبدالجبار العاني   .٢٥
 الثاني مقبول ادیب سعید حسن النجماوي   .٢٦
 الثاني مقبول ناھدة عزیز یوسف   .٢٧
 الثاني مقبول جرجیس یعقوب رسام   .٢٨
 الثاني مقبول واثق احمد حسن   .٢٩
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