
جامعة   الموصل

الدراسة الصباحية/ قسم العلوم المالية والمصرفية / خريجو كلية االدارة واالقتصاد 

الدور  االول2019/2018للعام الدراسي 

البريد االلكترونيرقم الموبايل العنوان السكنيالجنسية الترتيبالتقديرالمعدل العامالجنسالقسم االسم الرباعيت

االولايتُاص91.918ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحاَاد َاعى خذَذج1

انثاٍَجُذ جذا87.737ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحاسكاٌ دمحم عهٍ 2

انثانثجُذ جذا85.621ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحدغٍ عذَاٌ َىَظ3

انشاتع جُذ جذا82.194اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحايُح ععذ عثذ انعضَض4

انخايظجُذ جذا80.347ركشالعلوم المالية والمصرفيةصانخ فاضم دًُذ 5

انغادطجُذ جذا80.174اَثًالعلوم المالية والمصرفيةعاجذج عثذ انذًُذ تشك6ٍ

انغاتعجُذ79.848اَثًالعلوم المالية والمصرفيةضذً ادًذ دمحم 7

انثايٍ جُذ79.269ركشالعلوم المالية والمصرفيةعًش صَذاٌ عثذ انكشَى 8

انتاععجُذ78.626اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحاعشاء صَاد يصطفً 9

انعاششجُذ78.526اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحاعشاء عًُش هادٌ 10

انذادٌ عششجُذ78.477ركشالعلوم المالية والمصرفيةعثذ االدذ ضُاء عثذ االدذ 11

انثاٍَ عششجُذ78.196ركشالعلوم المالية والمصرفيةعضَض يىعى خذَذج12

انثانث عششجُذ77.871اَثًلعلوم المالية والمصرفية فائضج عثذ هللا غذَش 13

انشاتع عششجُذ77.360ركشالعلوم المالية والمصرفيةَشىاٌ يُغش دمحم 14

انخايظ عششجُذ76.943ركشالعلوم المالية والمصرفيةعهٍ كًال انذٍَ اَىب15

انغادط عششجُذ76.887اَثًالعلوم المالية والمصرفيةَىس داصو فتخ هللا 16

انغاتع عششجُذ76.674ركشالعلوم المالية والمصرفيةعهٍ دمحم عهُى دغ17ٍ

(عمر احمد عالوي) (71)وتنتهي بالتسلسل                                   (اياد ناسو خديدة) (1)تبدأ بالتسلسل 

العميد(1)رقم القائمة ختم الكلية 

:بموجب االمر الجامعي المرقم 



الثامن عشرجُذ76.373ركشالعلوم المالية والمصرفيةَىعف ثايش عضَض 18

التاسع عشرجُذ76.203اَثًالعلوم المالية والمصرفيةدعاء َظُش جًُم19

العشرون جُذ74.701اَثًالعلوم المالية والمصرفيةدعاء عثذ هللا اتشاهُى 20

الحادي والعشرون جُذ74.654اَثًالعلوم المالية والمصرفيةَذي ادًذ دغ21ٍُ

الثاني والعشرونجُذ73.856ركشالعلوم المالية والمصرفيةدمحم فاسط ادًذ 22

الثالث والعشرونجُذ73.684ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحتشاء عض انذٍَ َزَش 23

الرابع والعشرونجُذ73.398ركشالعلوم المالية والمصرفيةعهٍ صانخ عهٍ دًُذ 24

الخامس والعشرونجُذ71.945ركشالعلوم المالية والمصرفيةعًش فىاد دمحم 25

السادس والعشرونجُذ71.057اَثًالعلوم المالية والمصرفيةَغشٍَ خهف دغ26ٍُ

السابع والعشرونجُذ70.641ركشالعلوم المالية والمصرفيةعثذ انهادٌ يذاح يطش 27

الثامن والعشرونجيد70.118اَثًالعلوم المالية والمصرفيةشهذ يصذق عثذ 28

التاسع والعشرونمتوسط69.968اَثًالعلوم المالية والمصرفيةعاسج اععذ عثذ انذهُى29

الثالثونمتوسط69.648ركشالعلوم المالية والمصرفيةَذًُ َىعف جًُم30

الحادي والثالثونمتوسط69.639اَثًالعلوم المالية والمصرفيةهذَم قصُذ دمحم 31

الثاني والثالثونمتوسط69.531ذكرالعلوم المالية والمصرفيةفاسوق دجٍ قاعى32

الثالث والثالثونمتوسط69.530ركشالعلوم المالية والمصرفيةدمحم َاظى طه33

العميد(2)رقم القائمة ختم الكلية 



الرابع والثالثونمتوسط69.282ركشالعلوم المالية والمصرفيةطاسق يُهم صانخ34

الخامس والثالثونمتوسط68.400اَثًالعلوم المالية والمصرفيةسغذ عهٍ جاعى35

السادس والثالثونمتوسط68.040ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحدغٍ ععذ عثذ انُافع 36

السابع والثالثونمتوسط67.979اَثًالعلوم المالية والمصرفيةدعاء جاعى دمحم 37

الثامن والثالثونمتوسط67.516اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحدعاء ثايش دايذ38

التاسع والثالثونمتوسط67.492اَثًالعلوم المالية والمصرفيةيشَى عثذ االيُش دغ39ٍُ

االربعونمتوسط67.449اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحتقىي فشاط غاَى40

الحادي واالربعونمتوسط67.248ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحادًذ خضعم صانخ عهٍ 41

الثاني واالربعونمتوسط67.035ركشالعلوم المالية والمصرفيةَذًُ َاهض دمحم َجُة 42

الثالث واالربعونمتوسط66.943ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحانذكى شاكش يذًىد 43

الرابع واالربعونمتوسط66.767اَثًالعلوم المالية والمصرفيةفاطًح صالح دًُذ 44

الخامس واالربعونمتوسط65.987اَثًالعلوم المالية والمصرفيةغصىٌ يشواٌ صانخ 45

السادس واالربعونمتوسط65.863اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحاَىاس عثذهللا سعتى46

السابع واالربعونمتوسط64.707ركشالعلوم المالية والمصرفيةيصطفً اوط عثذ انىهاب 47

الثامن واالربعونمتوسط64.031ركشالعلوم المالية والمصرفيةعفُاٌ ساكاٌ دمحم 48

التاسع واالربعونمتوسط63.672ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحدغٍُ ادًذ دغ49ٍُ

الخمسونمتوسط63.611ركشالعلوم المالية والمصرفيةَاصش ادًذ الف50ٍ

الحادي والخمسونمتوسط63.500اَثًانعهىو انًانُح وانًصشفُحدال ادًذ يشع51ٍ

العميد(3)رقم القائمة ختم الكلية 



الثاني والخمسونمتوسط63.355ركشالعلوم المالية والمصرفيةدمحم عثذ هللا خهُم 52

والثالث والخمسونمتوسط63.206ركشالعلوم المالية والمصرفيةدمحم دغٍ يذًىد 53

الرابع والخمسونمتوسط62.315اَثًالعلوم المالية والمصرفيةعىصاٌ صانخ قاعى54

الخامس والخمسونمتوسط61.738ركشالعلوم المالية والمصرفيةعثذ انكشَى صانخ ادًذ 55

السادس والخمسونمتوسط61.396ذكرالعلوم المالية والمصرفيةعهٍ سعذ دمحم دغ56ٍ

السابع والخمسونمتوسط60.753ركشالعلوم المالية والمصرفيةدمحم فاسط غاَى 57

الثامن والخمسونمتوسط60.672ذكرالعلوم المالية والمصرفيةعاَش ادًذ َىَظ58

التاسع والخمسونمتوسط60.670اَثًالعلوم المالية والمصرفيةساَُح خهُم يعج59ٍ

الستونمتوسط60.228ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحادًذ يذًىد خضش60

الحادي والستونمقبول58.771ركشالعلوم المالية والمصرفيةيشاد دمحم صانخ يذًىد61

الثاني والستونمقبول58.172ركشالعلوم المالية والمصرفيةونُذ خانذ عًاس62

الثالث والستونمقبول56.904ذكرالعلوم المالية والمصرفيةعثُذج يُُش دمحم جاعى63

الرابع والستونمقبول56.687ركشالعلوم المالية والمصرفيةادًذ نُث قاعى64

الخامس والستونمقبول56.606ركشانعهىو انًانُح وانًصشفُحدمحم جاعى دمحم65

السادس والستونمقبول54.679ذكرالعلوم المالية والمصرفيةعًش تذساٌ دًذو66ٌ

السابع والستونمقبول54.422ذكرالعلوم المالية والمصرفيةدمحم ععذٌ دمحم عثاط67

الثامن والستونمقبول53.981ذكرالعلوم المالية والمصرفيةدمحم يُغش فهُخ دغ68ٍ

التاسع والستونمقبول53.721ذكرالعلوم المالية والمصرفيةيذًىد شهاب دًاد دًذ69

السبعونمقبول53.162ذكرالعلوم المالية والمصرفيةعًش ادًذ عالو70ٌ

العميد(4)رقم القائمة ختم الكلية 


