
   
  

              معهد المحاسبة: القسم                              :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  في المحاسبةالدبلوم العالي : الشهادة                                                            سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٣٠/٦/١٩٦٨في ٣/٩/٤٧٥٩:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر        ١٩٦٧/١٩٦٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول جید جدًا عبداهللا ناصر محمد   .١
 االول دًاجید ج عبدالھادي توفیق الصمدي   .٢
 االول جید جدًا مناھل عثمان حسین   .٣
 االول جید جدًا نور الھدى محمد علي الرحاوي   .٤
 االول جید جدًا بشیر محمود بشیر   .٥
 االول جید جدًا حاجي صالح احمد   .٦
 االول جید جدًا یحیى زكي حسن   .٧
 االول جید جدًا صبیح محمد سعید   .٨
 االول جید جدًا عبدالقادر محمد كریم   .٩

 االول جید  یس انترانیك دارطانال   .١٠
 االول جید  الھام خضر سوفي   .١١
 االول جید  امجد صبري محمد   .١٢
 االول جید  امل یحیى قاسم   .١٣
 االول جید  حمد مصطفى عبداهللا   .١٤
 االول جید  خدیجة خضر الزبیدي   .١٥
 االول جید  خالص رشاد حسین   .١٦
 االول جید  راقیة داؤد سلیم   .١٧
 ولاال جید  رابحة علي جبور   .١٨
 االول جید  سھیلة حسین عباس   .١٩
 االول جید  شعبان خضر عبداهللا   .٢٠
 االول جید  شاكر شنان الزھیري   .٢١
 االول جید  صباح عزیز ابراھیم   .٢٢
 االول جید  طارق عبدالكریم اسماعیل   .٢٣
 االول جید  عبدالرحمن سلیمان عبدالرحمن   .٢٤
 االول جید  عبدالكریم محمود امین   .٢٥
 االول جید  نغانم عبدالقادر حسی   .٢٦
 االول جید  فوزي احمد سلیم   .٢٧
 االول جید  فخري حسن محمد   .٢٨
 االول جید  فرنسیس منصور كمورة   .٢٩
 االول جید  فوزي نجیب داؤد   .٣٠
 االول جید  محمد احمد قاسم   .٣١
 االول جید  موفق حامد العزاوي   .٣٢
 االول جید  محمد سامي فاضل   .٣٣
 االول جید  مقداد محمود مال عبد   .٣٤
 االول جید  حسن قادرمطشر م   .٣٥
  االول جید  محمد ھادي یونس   .٣٦
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              معهد المحاسبة: القسم                              :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  في المحاسبةالدبلوم العالي : الشهادة                                                            سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٣٠/٦/١٩٦٨في ٣/٩/٤٧٥٩:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر        ١٩٦٧/١٩٦٨ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول جید  ھاشم محمد احمد   .٣٧
 االول جید  ھیثم جھاد محمود   .٣٨
 االول مقبول احمد عیسى ال حسین   .٣٩
 االول مقبول بشرى رشید سلیمان   .٤٠
 االول مقبول حمید خضیر جاسم   .٤١
 االول مقبول رافع عبدالعزیز محمد   .٤٢
 االول قبولم زھیر محمد علي الجرجیس   .٤٣
 االول مقبول زھیر یحیى الخیرو   .٤٤
 االول مقبول سمیر حمید مجید   .٤٥
 االول مقبول سعداهللا فتحي العبیدي   .٤٦
 االول مقبول صالح عبدالرحمن صالح   .٤٧
 االول مقبول صبري مرعان حسن   .٤٨
 االول مقبول طارف حسن محمود   .٤٩
 االول مقبول عاصم حمید مجید   .٥٠
 االول لمقبو عبد المنعم عبداهللا حسن   .٥١
 االول مقبول عبدالقادر یونس عبداهللا   .٥٢
 االول مقبول محمد احمد حمو   .٥٣
 االول مقبول محمد خیري سلیمان   .٥٤
 االول مقبول محمد قاسو یوسف   .٥٥
 االول مقبول محسن محمد عمر   .٥٦
 االول مقبول مؤید یونس شكرجي   .٥٧
 االول مقبول نافلة عبدالخالق الدباغ   .٥٨
 ولاال مقبول نذیر قاسم اسماعیل   .٥٩
 االول مقبول ولید حمید لؤلؤة   .٦٠
 االول مقبول ولید عبدالفتاح خروفة   .٦١
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              معهد المحاسبة:  القسم                                       :     الكلية          جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  الدبلوم العالي في المحاسبة: الشهادة                                                          سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج   ٢١/٩/١٩٦٨ في٣/٩/٧٢٥٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي         ١٩٦٧/١٩٦٨: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني بولمق ادیبة اسماعیل مصطفى .١
 الثاني مقبول ابراھیم حسن محیمد .٢
 الثاني مقبول اسعد حسن خالد .٣
 الثاني مقبول ابتسام خضر اسوفي .٤
 الثاني مقبول اسماعیل خضر عثمان  .٥
 الثاني مقبول ابتسام مجید حمود .٦
 الثاني مقبول اكالدس منصور یوسف .٧
 الثاني مقبول اسباھیة احمد علي .٨
 الثاني قبولم امیرة محمد عبوش .٩

 الثاني مقبول اكرم محمود محمد .١٠
 الثاني مقبول احمد محمد سعید .١١
 الثاني مقبول بھجت فؤاد امین .١٢
 الثاني مقبول جبرائیل بھنام عبد المسیح .١٣
 الثاني مقبول جاسم محمد قاسم .١٤
 الثاني مقبول حكمت ابراھیم خلیل .١٥
 الثاني مقبول حبیب خضر یونس .١٦
 الثاني قبولم حازم سعید العزاوي .١٧
 الثاني مقبول حسین محمود حسین .١٨
 الثاني مقبول حازم محمد شریف .١٩
 الثاني مقبول حازم یونس عبدالقادر قدو .٢٠
 الثاني مقبول خالد حمادي احمد .٢١
 الثاني مقبول خالدة شاكر محمود .٢٢
 الثاني مقبول خضوري شمعون توما .٢٣
 الثاني  مقبول خیري عبد الرحمن محمد .٢٤
 الثاني مقبول اويخلیل علي قد .٢٥
 الثاني مقبول ذنون حسین عبد اهللا .٢٦
 الثاني مقبول رمزیة اسماعیل طھ .٢٧
 الثاني مقبول رافع سلطان داؤد .٢٨
 الثاني مقبول رافع عبد الرزاق الحاج سعید .٢٩
 الثاني مقبول رفیق عبد الجبار قزاز .٣٠
 الثاني مقبول رمزیة فتحي جرجیس .٣١
 الثاني مقبول ریاض قاسم خلیل .٣٢
 الثاني مقبول زھاء فاضل احمد .٣٣
 الثاني مقبول سھام فرج نعوم .٣٤
 الثاني مقبول سلطان احمد محمد .٣٥
 الثاني مقبول سامي سعید رجب .٣٦
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              معهد المحاسبة:  القسم                                       :     الكلية          جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  الدبلوم العالي في المحاسبة: الشهادة                                                          سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج   ٢١/٩/١٩٦٨ في٣/٩/٧٢٥٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي         ١٩٦٧/١٩٦٨: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني مقبول سامیة عزیز صالح .٣٧
 الثاني مقبول ساھرة عبد االحد كساب .٣٨
 الثاني مقبول سلیم فریق سلیم .٣٩
 الثاني مقبول ساجدة محمد احمد  .٤٠
 الثاني مقبول ن ابراھیمشوكت ذنو .٤١
 الثاني مقبول شفیقة محمود محمد .٤٢
 الثاني مقبول صائل ابراھیم عبد اهللا .٤٣
 الثاني مقبول صبحي عبدو یوسف .٤٤
 الثاني مقبول طارق اسماعیل ابراھیم  .٤٥
 الثاني مقبول عقیل احمد طھ .٤٦
 الثاني مقبول طارق عبد الفتاح عبد المجید .٤٧
 نيالثا مقبول عیسى احمد عیسى .٤٨
 الثاني مقبول عبدالجبار حسن محمد .٤٩
 الثاني مقبول علي صالح ابراھیم .٥٠
 الثاني مقبول عبد الحسین عبد علي .٥١
 الثاني مقبول عبد علي علوان .٥٢
 الثاني مقبول عبود فزع مانع .٥٣
 الثاني مقبول عبد الكریم مجید عبد الكریم .٥٤
 الثاني مقبول علي محمد صالح .٥٥
 الثاني مقبول ازعزالدین محمد شریف القز .٥٦
 الثاني مقبول عبد االلھ محمد ظاھر .٥٧
 الثاني مقبول غانم نایف داؤد .٥٨
 الثاني مقبول فوزیة رؤوف سعید .٥٩
 الثاني مقبول فیصل عزیز محمود .٦٠
 الثاني مقبول فوزي غانم داؤد .٦١
 الثاني مقبول قصي یحیى قاسم .٦٢
 الثاني مقبول محمد یحیى یونس النافوسي .٦٣
 الثاني مقبول  محمدمال اهللا ایوب .٦٤
 الثاني مقبول محمد احمد محمد .٦٥
 الثاني مقبول موفق جمیل جرجیس .٦٦
 الثاني مقبول موفق حمید احمد .٦٧
 الثاني مقبول حسیب حیدر ابراھیم .٦٨
 الثاني مقبول مھدي حسن حمید .٦٩
 الثاني مقبول ماري سركیس نزار .٧٠
 الثاني مقبول محمد سعید سلیمان .٧١
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              معهد المحاسبة:  القسم                                       :     الكلية          جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  الدبلوم العالي في المحاسبة: الشهادة                                                          سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج   ٢١/٩/١٩٦٨ في٣/٩/٧٢٥٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي         ١٩٦٧/١٩٦٨: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني لمقبو محمد سعدي حامد .٧٢
 الثاني مقبول محمد سھیل نجم .٧٣
 الثاني مقبول موفق سعد اهللا ایوب .٧٤
 الثاني مقبول مریم عیسى اسحق .٧٥
 الثاني مقبول محمد عبد الكریم كشمولة .٧٦
 الثاني مقبول محمد علي محمد الخفاف .٧٧
 الثاني مقبول متي عزیز عقراوي .٧٨
 الثاني مقبول مھدي فریدون قادر .٧٩
 الثاني مقبول منیر مجید مطلوب .٨٠
 الثاني مقبول محمد مصطفى مفلح .٨١
 الثاني مقبول محاسن ھادي احمد .٨٢
 الثاني مقبول موفق یونس احمد .٨٣
 الثاني مقبول ممتاز یعقوب مطلوب .٨٤
 الثاني مقبول نادرة احمد شریف .٨٥
 الثاني مقبول ندیم جرجیس حسین .٨٦
 الثاني مقبول ناجي شكري محمد علي .٨٧
 الثاني ولمقب ناظم علي مصطفى  .٨٨
 الثاني مقبول نجوى عبد اهللا سعد الدین .٨٩
 الثاني مقبول نوال محمد علي حسین .٩٠
 الثاني مقبول ھواس حسین علي .٩١
 الثاني مقبول ھدى عبودي نصیر .٩٢
 الثاني مقبول ھاشم كاظم محمد .٩٣
 الثاني مقبول وعد اهللا حاضر یحیى .٩٤
 الثاني مقبول ولید محمد منیر احمد .٩٥
 الثاني مقبول یونس خضر فتحي .٩٦
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