
  

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

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٩/٦/١٩٦٩في ٣/٩/٥٠١٤:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر        ١٩٦٨/١٩٦٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول جید جدًا عبدالقادر برھان الدین عبدالقادر   .١
 االول جید جدًا بدالرخمنعبدالنافع یوسف ع   .٢
 االول جید احسان جرجیس بھنام   .٣
 االول جید سعید محمد مصطفى   .٤
 االول جید مروان عبدالجبار مال اهللا   .٥
 االول جید محمد طاھر حسن خلیل   .٦
 االول جید جبار لعیبي المي   .٧
 االول جید انور اسطیفان افرام   .٨
 االول جید جوزیف نیسان بولص    .٩

 االول جید  تخالد حساني مشحو   .١٠
 االول جید  صالح عبدالرحمن احمد   .١١
 االول جید  عدنان علي حاتم   .١٢
 االول جید  مؤید طھ احمد   .١٣
 االول جید  سالم داؤد انطون   .١٤
 االول جید  طھ فتحي داؤد   .١٥
 االول جید  یاسین حامد محمد الوتار   .١٦
 االول جید  ابراھیم علي شعیب الجبوري   .١٧
 االول جید  خلف علي محمد الخفاجي   .١٨
 االول جید  خلیل حمزة اسماعیل   .١٩
 االول جید  خلیل مجید حمادي البارودي   .٢٠
 االول جید  سالم بشیر یاسین   .٢١
 االول جید  صبیحة سلیمان داؤد اغوان   .٢٢
 االول جید  طالب محمود محمد علي   .٢٣
 االول مقبول احسان معروف محمد   .٢٤
 االول مقبول عباس مھدي سلیمان   .٢٥
 االول ولمقب شفیق حسین سعد   .٢٦
 االول مقبول عزالدین صالح علي   .٢٧
 االول مقبول یمامة مجید توفیق الصقال   .٢٨
 االول مقبول جرجیس مصطفى احمد   .٢٩
 االول مقبول ذنون یونس علي   .٣٠
 االول مقبول سمیرة یوسف عبدالكریم الصواف   .٣١
 االول مقبول صالح حمید رحاوي   .٣٢
 االول مقبول عزت تمر حاجي   .٣٣
 االول ولمقب وطبان فرح لفتھ   .٣٤
 االول مقبول ریاض یحیى مجید الجلبي   .٣٥
  االول مقبول ھاشم طھ عبد   .٣٦
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              معهد المحاسبة: القسم                              :     الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
   المحاسبةالدبلوم العالي في: الشهادة                                                            سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    : اسم دورة التخرج   ٢٩/٦/١٩٦٩في ٣/٩/٥٠١٤:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر        ١٩٦٨/١٩٦٩ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول مقبول نجیب متي عودیش   .٣٧
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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   ٢٥/٩/١٩٦٩ في٣/٩/٧٦٦٥: رقم وتأريخ االمر الجامعي         ١٩٦٨/١٩٦٩: سنة التخرج 

  خرج منهالدور الذي ت  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني مقبول احسان عبدالقادر مصطفى .١
 الثاني مقبول ذنون یوسف جرجیس .٢
 الثاني مقبول بدریة حبیب فریشات .٣
 الثاني مقبول مجید سنجار ازالم .٤
 الثاني مقبول محسن حسین وھب .٥
 الثاني مقبول خزعل ھمام محمد .٦
 الثاني مقبول ضیاء صباح حمودي .٧
 الثاني لمقبو امل عبدالقادر حمدي .٨
 الثاني مقبول بیدروس نسیبان غریب .٩

 الثاني مقبول بھجت یاسین فتحي .١٠
 الثاني مقبول احمد رشید مصطفى .١١
 الثاني مقبول نوال ابراھیم الجلبي .١٢
 الثاني مقبول صباح ایلیا جمعة .١٣
 الثاني مقبول شكریھ قنبر خضر .١٤
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  دورة المحاسبة            : القسم :                                                                 الكلية جامعة الموصل  :  الجامعة 
   

  دبلوم محاسبة: سنوات                                                           الشهادة )٢(مدة الدراسة/صباحي: الدراسة 
  

    :   اسم دورة التخرج ٥/٧/١٩٦٩ في ٣/٩/٥١٥٣:         رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٨/١٩٦٩: سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه التقدير اسم الطالب الثالثي ت
 االول جید جدًا نزار علي عبداهللا المالح  .١
 االول جید جدًا ھند كمال حمید  .٢
 االول جید جدًا لرزاق عطیة خلفعبدا  .٣
 االول جید جدًا سالم مالو محمد  .٤
 االول جید محمد یحیى الحسن  .٥
 االول جید امین لكش متي  .٦
 االول جید خالدة جلیل بطي  .٧
 االول جید عواد خلف صالح المحمود  .٨
 االول جید محمد جمیل عبدالقادر  .٩

 االول جید  عامر عبدالرحیم جرجیس  .١٠
 االول جید  در محمدناظم عبدالقا  .١١
 االول جید  موفق داؤد سلیمان   .١٢
 االول جید  ابراھیم سلیمان جاسم  .١٣
 االول جید  وفاء عبداهللا الطالب  .١٤
 االول جید  غانم سعداهللا بكر  .١٥
 االول جید  مسلم محمد مصطفى  .١٦
 االول جید  ایاد عبدالمجید جاسم  .١٧
 االول جید  خیر الدین حامد محمود  .١٨
 االول جید  مدغانم محمد اح  .١٩
 االول جید  یونس رشید محمود البكري  .٢٠
 االول جید  عادل فتحي یاسین  .٢١
 االول جید  علي حسین العزاوي  .٢٢
 االول جید  سالم عوني محمد الحسین  .٢٣
 االول جید  ایلیشا بلھ كوركیس  .٢٤
 االول مقبول موفق حبیب محمد سعید الفخري  .٢٥
 االول مقبول موفق بشیر كریم  .٢٦
 االول مقبول  علي الحدیديضیاء یونس  .٢٧
 االول مقبول غانم صابر امین  .٢٨
 االول مقبول ثامر محمود بركات  .٢٩
 االول مقبول محمد عبدالرزاق محمد  .٣٠
 االول مقبول بھنام یوسف بني حنو  .٣١
 االول مقبول محمد جمیل حسین زعي  .٣٢
 االول مقبول غریب سعید ابراھیم   .٣٣
 االول مقبول شمعون ھرمز یاقو  .٣٤
 االول مقبول سن احمداحمد ح  .٣٥
 االول مقبول غانم عزیز صالح  .٣٦
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  دورة المحاسبة            : القسم :                                                                 الكلية جامعة الموصل  :  الجامعة 
   

  دبلوم محاسبة: سنوات                                                           الشهادة )٢(مدة الدراسة/صباحي: الدراسة 
  

    :   اسم دورة التخرج ٥/٧/١٩٦٩ في ٣/٩/٥١٥٣:         رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٨/١٩٦٩: سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه التقدير اسم الطالب الثالثي ت
 االول مقبول خالد عبد العزیز العناز  .٣٧
 االول مقبول محمد حسین الجبوري  .٣٨
 االول مقبول حسام غانم عبد الرزاق  .٣٩
 االول مقبول عبدالوھاب احمد مصطفى عبداهللا  .٤٠
 االول مقبول محمد بشیر سلطان  .٤١
 االول ولمقب ذنون حمید عبدالغفور محمد  .٤٢
 االول مقبول محمد علي محسن  .٤٣
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  دورة المحاسبة            : القسم :                               جامعة الموصل                                    الكلية :  الجامعة 
   

  دبلوم محاسبة:                                                الشهادة سنوات            )٢(مدة الدراسة/صباحي: الدراسة 
  

    :   اسم دورة التخرج ٢٨/٩/١٩٦٩ في ٣/٩/٧٧٥٨:         رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٨/١٩٦٩: سنة التخرج 
                            

 الدور الذي تخرج منه التقدير اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني جید  حمادي احمدنجود  .١
 الثاني جید میسر عبد أحمید  .٢
 الثاني مقبول صالح عبدالقادر صالح  .٣
 الثاني مقبول فریال عبدالمسیح حنا  .٤
 الثاني مقبول رافع جلیل یوسف  .٥
 الثاني مقبول واغیناك بوغوص ھوسیب  .٦
 الثاني مقبول عبدااللھ سعید حمید  .٧
 الثاني مقبول یحیى مصطفى عباس  .٨
 الثاني مقبول د مصطفى محمد سقةاحم  .٩

 الثاني مقبول عبدالوھاب ابراھیم ایوب  .١٠
 الثاني مقبول سالم شھاب احمد  .١١
 الثاني مقبول فوزي محمد عبدالرحمن  .١٢
 الثاني مقبول عبدالخبیر مال عبدو علي   .١٣
 الثاني مقبول خلف محمد ذھبان  .١٤
 الثاني مقبول محمد بشیر محمد علي عبدالعزیز  .١٥
 الثاني مقبول  متيمتي ایشو  .١٦
 الثاني مقبول سھیلة عزیز ابلحد  .١٧
 الثاني مقبول باسل شریف عزیز السراج  .١٨
 الثاني مقبول سالم الیاس خضر  .١٩
 الثاني مقبول غانم حامد عبد  .٢٠
 الثاني مقبول عبدالرحمن محمد جبرائیل  .٢١
 الثاني مقبول طارق محمد شیت البصو  .٢٢
 الثاني مقبول منذر محمد شكر  .٢٣
 الثاني مقبول سین الشاللیونس ح  .٢٤
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