
 
  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٦٦/١٩٦٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول جید جدًا سالم محمود خلیل   .١
 االول جید جدًا م غانم مجیدسال   .٢
 االول جید جدًا عوني محمد علي شیت   .٣
 االول جید جدًا صالح الدین یحیى جرجیس   .٤
 االول جید جدًا عبدالحمید مرزا عمر   .٥
 االول جید جدًا محمد یونس طھ   .٦
 االول جید جدًا جودت داود عرشات   .٧
 االول جید جدًا شاكر بویا مربینا   .٨
 االول دًاجید ج عامر عبدالعزیز   .٩

 االول جید جدًا سلیمان اللوس   .١٠
 االول جید جدًا ابراھیم حسین السراج   .١١
 االول جید جدًا اكرم عبدالكریم محمد   .١٢
 االول جید جدًا البرت عبدالكریم   .١٣
 االول جید جدًا انور محمد عبدالباقي   .١٤
 االول جید جدًا امیر رؤوف عبداهللا   .١٥
 االول جید جدًا أنویا كوركیس   .١٦
 االول جید جدًا  خضوري مطلوببھنام   .١٧
 االول جید جدًا سالم محمود حنتوش   .١٨
 االول جید جدًا ریاض ذنون   .١٩
 االول جید جدًا حازم عبدالباقي   .٢٠
 االول جید جدًا عبدالعزیز محمود   .٢١
 االول جید جدًا نجاة عبدالكریم الشاكر   .٢٢
 االول جید جدًا عبداللطیف محمد اثیم   .٢٣
 االول جدًاجید  عبداالحد یعقوب توني   .٢٤
 االول جید جدًا عبدالرزاق احمد ابراھیم   .٢٥
 االول جید جدًا عبدالخالق حامد محمد   .٢٦
 االول جید جدًا عبدالقادر زیدان شكر   .٢٧
 االول جید جدًا عبدالحمید عبد المجید   .٢٨
 االول جید جدًا علي حسن شحاذة   .٢٩
 االول جید جدًا علي عمر العاني   .٣٠
 االول جید جدًا قیدار صدیق   .٣١
 االول جید جدًا فاروق سعید السالم   .٣٢
 االول جید جدًا ماھر حمید حمودي   .٣٣
 االول جید جدًا یوسف عزیز   .٣٤
 االول جید جدًا مؤید محمد مصطفى   .٣٥
  االول جید جدًا محمود خضیر احمد   .٣٦
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              معهد المحاسبة:   القسم                      :      الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بةالدبلوم العالي في المحاس: الشهادة                                                       سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٦٦/١٩٦٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول جید خالد علي خطاب   .٣٧
 االول جید خالد احمد الطعان   .٣٨
 االول جید خالد سعداهللا   .٣٩
 االول جید هللاذاكر محمود عبدا   .٤٠
 االول جید خالد طھ   .٤١
 االول جید سلیمان مصطفى   .٤٢
 االول جید طارق یحیى قاسم اغا   .٤٣
 االول جید صالح الدین محمد الغالمي   .٤٤
 االول جید عامر شیخو الشیخ علي العزاوي   .٤٥
 االول جید ازھر قاسم النعمة   .٤٦
 االول جید شاكر محمد امین   .٤٧
 االول جید صباح فؤاد عبداالحد   .٤٨
 االول جید نور ابراھیم ا   .٤٩
 االول جید ابلحد الیاس خضر   .٥٠
 االول جید بھنام حبیب   .٥١
 االول جید سعدالدین محمد صالح الدباغ   .٥٢
 االول جید رسمیة یونس رجب الكردي   .٥٣
 االول جید سلطانة حسین    .٥٤
 االول جید سمیر شریف نجیب   .٥٥
 االول جید حازم حسن علي   .٥٦
 االول جید حسین محمد علي سلیمان   .٥٧
 االول جید ناظم عبدالرزاق العبدلي   .٥٨
 االول جید خالد الحاج حسن محمد   .٥٩
 االول جید فتحي عبدالمجید قاسم   .٦٠
 االول جید نافع فتحي عبداهللا   .٦١
 االول جید عبدااللھ مصطفى النجار   .٦٢
 االول جید منتھى عباس علي الصائغ   .٦٣
 االول جید ھناء ایلیا جمعة   .٦٤
 االول جید عبدالعزیز علي   .٦٥
 االول جید ل بشیر عاد   .٦٦
 االول جید عبدالرزاق احمد محمد   .٦٧
  االول جید عبدالمنعم عبد یونس   .٦٨
 االول جید عبدالكریم محمد امین   .٦٩
 االول جید عبدالجبار خضر احمد   .٧٠
 االول جید علي احسان محمد مصطفى   .٧١
 االول جید عمر عبداهللا حسن   .٧٢

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

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


  

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

  
    :  اسم دورة التخرج ١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٦٦/١٩٦٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول جید محمد طاھر محمود   .٧٣
 االول جید عیميمحمد الزم اسماعیل الن   .٧٤
 االول جید محمد ادیب احمد فلیح   .٧٥
 االول جید محمد جاسم محمد   .٧٦
 االول جید محمد فھمي الحاج ابراھیم   .٧٧
 االول جید محمود محمد سلطان   .٧٨
 االول جید مؤید احمد حسن القاسم   .٧٩
 االول جید مؤید یونس الندى   .٨٠
 االول جید مؤید توفیق جاسم   .٨١
 االول جید غانم محمد مطرود   .٨٢
 االول جید احسان یاسین    .٨٣
 االول جید عاكف سلیمان عمر   .٨٤
 االول جید حازم مجید  بزوعي   .٨٥
 االول جید بھجت جمیل یحیى   .٨٦
 االول جید ھناء بشیر مجید   .٨٧
 االول جید جنبد سعید مجید   .٨٨
 االول جید طارق داود یعقوب   .٨٩
 االول جید ھاشم محمود شاكر   .٩٠
 االول جید فتحي زیدان موسى   .٩١
 االول جید فع جاسم رمضانمحمد را   .٩٢
 االول جید ناظم عبداهللا علي   .٩٣
 االول جید میسر حمادي احمد   .٩٤
 االول جید محمد علي علي   .٩٥
 االول جید محمد طاھر مصطفى العناز   .٩٦
 االول جید فیصل بشیر الدلیمي   .٩٧
 االول مقبول سائر یونس نجم الحمداني   .٩٨
 االول مقبول حسین علي   .٩٩

 الولا مقبول غانم طھ الجریسي   .١٠٠
 االول مقبول كمال یعقوب فندقلي   .١٠١
 االول مقبول عامر امین داود كیسو   .١٠٢
 االول مقبول عبدالكریم احمد   .١٠٣
 االول مقبول عبدالمجید جمیل محمود النقشبندي   .١٠٤
 االول مقبول عبدالمجید عبدالعزیز   .١٠٥
 االول مقبول شیت محمود عبداهللا   .١٠٦
 االول مقبول صالح احمد ابراھیم   .١٠٧
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              معهد المحاسبة:   القسم                      :      الكلية                      جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  بةالدبلوم العالي في المحاس: الشهادة                                                       سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا

  
    :  اسم دورة التخرج ١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل:قم وتأريخ االمر الجامعي  ر١٩٦٦/١٩٦٧ :سنة التخرج 

                             
  الدور الذي تخرج منه  التقدير  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول مقبول مرسالم احمد ع   .١٠٨
 االول مقبول محمد صالح علي اغا   .١٠٩
 االول مقبول ماجد عبداالحد نعامة   .١١٠
 االول مقبول نذیر سعید عبدالوھاب   .١١١
 االول مقبول محمود احمد حسین اغا   .١١٢
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              اسبةمعهد المح:  القسم                      :     الكلية          جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  الدبلوم العالي في المحاسبة: الشهادة                                         سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

    : التخرج   اسم دورة١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٦/١٩٦٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  جيد امیمة سالم فائق الدبوني .١

 الثاني جيد زكیة زیدان موسى .٢
 الثاني جيد آرتین دیكران كریكور .٣
 الثاني جيد خالد ایوب مصطفى .٤
 الثاني جيد باھر محمد ذنون الوتار .٥
 الثاني جيد رم بشیر عبدالحكیم الرضوانياك .٦
 الثاني جيد جبر محمد عبداهللا ظاھر .٧
 الثاني جيد سعید احمد سعید الخیاط .٨
 الثاني جيد حمید حسین الماني .٩

 الثاني جيد طالل سلطان احمد النعیمي .١٠
 الثاني جيد بوغوص كوركین بوغوصیان .١١
 الثاني جيد احمد بكر عثمان الخیاط .١٢
 الثاني جيد اسماعیل محمد حسن الكاصومي .١٣
 الثاني جيد عبدالحافظ عبدالقادر العالف .١٤
 الثاني جيد واصل عبدالھادي محمد .١٥
 الثاني جيد عدنان رؤوف قصاب باشي .١٦
 الثاني جيد عبدالمنعم یونس اوحید .١٧
 الثاني جيد ھاشم طھ البزاز .١٨
 الثاني جيد نزار محمد علي الخشاب .١٩
 الثاني جيد  محمد اغاعادل عبدالجبار .٢٠
 الثاني جيد نزار ابراھیم محمود مطلوب .٢١
 الثاني جيد یونس علي حسین .٢٢
 الثاني جيد علي محمود موسى  .٢٣
 الثاني  مقبول ماري نعوم ھرمز .٢٤
 الثاني مقبول منتھى نوري محمد .٢٥
 الثاني مقبول نادرة اسماعیل محمد .٢٦
 الثاني مقبول نوال مصطفى النجفي .٢٧
 الثاني مقبول لصالحنھلة مھدي ا .٢٨
 الثاني مقبول حیاة سعید عبداهللا .٢٩
 الثاني مقبول سوریة حسین علي الشبلي .٣٠
 الثاني مقبول فخریة ذنون ال عزیز .٣١
 الثاني مقبول حازم ابراھیم كرومي .٣٢
 الثاني مقبول حامد عبدالجبار فتحي .٣٣
 الثاني مقبول حازم عبد سعید .٣٤
 الثاني مقبول احسان طھ عبدالباقي .٣٥
 الثاني مقبول عبداهللا قاسم عبداهللا .٣٦
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              اسبةمعهد المح:  القسم                      :     الكلية          جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  الدبلوم العالي في المحاسبة: الشهادة                                         سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

    : التخرج   اسم دورة١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٦/١٩٦٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني مقبول سلطان عبو المطلك .٣٧
 الثاني مقبول جالل حمدون عبد .٣٨
 الثاني مقبول بسام قاسم الصباغ .٣٩
 الثاني مقبول خالد حسن محمد علي .٤٠
 الثاني مقبول سالم بشیر محمد الداوجي .٤١
 الثاني مقبول سلیمان الحاج عزیز زبید .٤٢
 الثاني بولمق سالم بكر احمد .٤٣
 الثاني مقبول سمیر داود احمد .٤٤
 الثاني مقبول حكمت محمد رشاد الیاور .٤٥
 الثاني مقبول خاجیك منیر سیسیان .٤٦
 الثاني مقبول خیر الدین محمد عمر .٤٧
 الثاني مقبول سلمان عبدالقادر محمد علي .٤٨
 الثاني مقبول محمد یونس محمد اسماعیل .٤٩
 الثاني مقبول ھاشم قاسم یحیى  .٥٠
 الثاني مقبول عدنان عمر علي اغا .٥١
 الثاني مقبول عبد االلھ حامد العناز .٥٢
 الثاني مقبول ھاني نجم عبداهللا .٥٣
 الثاني مقبول محمد زكي الیوزبكي .٥٤
 الثاني مقبول محمد حمزة البیاتي .٥٥
 الثاني مقبول فارض یحیى الصباغ .٥٦
 الثاني مقبول یونس عزیز اسماعیل .٥٧
 الثاني مقبول عبد االلھ حسن خلف .٥٨
 الثاني مقبول فائز سعید جاسم .٥٩
 الثاني مقبول ھیثم دحام الصواف .٦٠
 الثاني مقبول محمد علي احمد علي .٦١
 الثاني مقبول صباح عبدالنور رسام .٦٢
 الثاني مقبول عبداهللا طھ علي .٦٣
 الثاني مقبول طارق سعدي علي الحسیني .٦٤
 الثاني مقبول حبیب جورج یوحنا .٦٥
 الثاني بولمق عادل یاسین محمود .٦٦
 الثاني مقبول عدنان عبدالرزاق عبداهللا .٦٧
 الثاني مقبول عدنان حمدي صالح الوتار .٦٨
 الثاني مقبول علي حسن علي .٦٩
 الثاني مقبول خضر الیاس خضر الخشاب .٧٠
 الثاني مقبول ریاض محمد ثامر المال علي .٧١
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              اسبةمعهد المح:  القسم                      :     الكلية          جامعة الموصل            :  الجامعة 
   
  الدبلوم العالي في المحاسبة: الشهادة                                         سنوات)٣(مدة الدراسة/صباحي: لدراسة ا
  

    : التخرج   اسم دورة١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٦/١٩٦٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني مقبول اسماعیل محمد علي الصفار .٧٢
 ثانيال مقبول سامي عزیز مطلوب .٧٣
 الثاني مقبول انیس عون محمد .٧٤
 الثاني مقبول خالد عبدالعزیز مصطفى .٧٥
 الثاني مقبول سعید حمدي درویش .٧٦
 الثاني مقبول احمد جاراهللا محمد المشلح .٧٧
 الثاني مقبول خالد عبداهللا محمد .٧٨
 الثاني مقبول احمد عزاوي سلطان الجبوري .٧٩
 الثاني مقبول خالد عبدالباقي احمد  .٨٠
 الثاني مقبول خلف سمعوعلي  .٨١
 الثاني مقبول صبحي عبدالعزیز عبداهللا .٨٢
 الثاني مقبول مازن محمد قاسم .٨٣
 الثاني مقبول ریاض محمد داؤد .٨٤
 الثاني مقبول طارق جاسم محمد الصائغ .٨٥
 الثاني مقبول عبدالقادر خضر محمد .٨٦
 الثاني مقبول سالم سعید علي بك .٨٧
 الثاني مقبول خلف جدعان خلف .٨٨
 الثاني مقبول رم محمود داؤداك .٨٩
 الثاني مقبول حمید یوسف البكر .٩٠
 الثاني مقبول اندریوس بولص یوخنا .٩١
 الثاني مقبول توما یوسف ججو البدنو .٩٢
 الثاني مقبول رضا جمیل حسن .٩٣
 الثاني مقبول حاجم سلطان یاسین .٩٤
 الثاني مقبول زھیر فتاح یحیى الطائي .٩٥
 الثاني مقبول خلیل خضر صالح .٩٦
 الثاني مقبول جمیل محمد شریف .٩٧
 الثاني مقبول حسین عبدالكریم خلف .٩٨
 الثاني مقبول عبدالرزاق حیدر عرفات .٩٩

 الثاني مقبول عاكف فتحي عبداهللا .١٠٠
 الثاني مقبول جنان توما طوبیا .١٠١
 الثاني مقبول ریاض جار اهللا عبدالجبار .١٠٢
 الثاني مقبول عبدالرزاق ھادي اسماعیل .١٠٣
 الثاني مقبول بشیر رشید محمد .١٠٤
 الثاني مقبول سالم احمد جعفر  .١٠٥
 الثاني مقبول عصام محمد علي الیاور .١٠٦

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

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


  

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

    : التخرج   اسم دورة١٨/٣/١٩٦٧في) ١١(بجلسته)١٠(بالفقرة بموافقة مجلس كليات جامعة الموصل: رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٦٦/١٩٦٧: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني مقبول یاسین طھ مجید .١٠٧
 الثاني مقبول محمد خلیل سلیمان الجوادي .١٠٨
 الثاني مقبول موفق یونس ذنون الصواف .١٠٩
 الثاني مقبول قاسم محمد محمود .١١٠
 الثاني مقبول عماد یونس عبداهللا .١١١
 الثاني مقبول  مصطفى الحاج عبد اهللانذیر .١١٢
 الثاني مقبول فارق عبد اهللا احمد .١١٣
 الثاني مقبول محمد جمال حامد .١١٤
 الثاني مقبول غانم اسماعیل علي .١١٥
 الثاني مقبول عصمت یونس محمد .١١٦
 الثاني مقبول معن عبد القادر ال زكریا .١١٧
 الثاني مقبول نجم عبد صالح .١١٨
 نيالثا مقبول یوسف محمود سعید .١١٩
 الثاني مقبول یونس خضر عباس الدراجي .١٢٠
 الثاني مقبول محمد یونس قنبر اغا .١٢١
 الثاني مقبول یونس شناوي ایوب .١٢٢
 الثاني مقبول غانم محمد احمد .١٢٣
 الثاني مقبول ھیثم سعید مصطفى .١٢٤
 الثاني مقبول محي الدین محمد جالل البدراني .١٢٥
 الثاني مقبول فرھاد محمد سعید عنبر .١٢٦
 الثاني مقبول راھیم الجادرمقداد اب .١٢٧
 الثاني مقبول محمد شیت طھ .١٢٨
 الثاني مقبول فارس بشیر عبداالحد .١٢٩
 الثاني مقبول فائز سعید حامد .١٣٠
 الثاني مقبول قیس محمد نجماوي .١٣١
 الثاني مقبول غالب سامي شھاب الدبوني .١٣٢
 الثاني مقبول نزار عبدالجلیل احمد عبید .١٣٣
 انيالث مقبول ممتاز ابراھیم رسول .١٣٤
 الثاني مقبول كمال مصطفى قادر .١٣٥
 الثاني مقبول محمود محمد یونس طھ ال امین .١٣٦
 الثاني مقبول موفق احمد علي .١٣٧
 الثاني مقبول محمد ریاض محمد جمیل .١٣٨
 الثاني مقبول محمد حامد عبوش .١٣٩
 الثاني مقبول محمد احمد سلیم .١٤٠
 الثاني مقبول محمد بشیر احمد علي البابلي .١٤١
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني  جيد طیفان مطلوبعبداالحد اس .١٤٢
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