
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول86.62639751استبرق عبدالقادر عبدالرحمن بكر١

االول86.31015528  خليل احمد إبراهيم حسين٢

االول83.52748447صفا صباح محمد جواد٣

االول81.79354037ذاكر نجم عبداهللا سلطان٤

االول78.65751553رغد وليد خالد سعيد٥

االول78.44751553  فاطمة محمد رافع يونس محمد٦

االول78.2973913هدى بشير احمد ذنون٧

االول78.22723603سحر صالح محمد احمد٨

االول77.56695652غيداء سميرعلي بشير٩

جامعة الموصل                                    القسم : ھندسة البرامجیات
كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                الدراسة : الصباحیة

سنة التخرج : ٢٠١٠-٢٠١١                    الشھادة : بكالوریوس

           رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٢٢٤٠ في ٢٠١١/٧/٣ م



االول76.94947205توني جميل سوالقا كوركيس١٠

االول76.9018323ساره عصام فخري علي١١

االول76.29322981مصطفى شاكر محمود صالح١٢

االول75.05307453احمد طه خضر برهو١٣

االول74.12301242تقى زهير حامد علي١٤

االول73.93062112عفاف عبدالسالم طه محمد١٥

االول73.57152174اريج حافظ علي محمود١٦

االول72.57003106   ريفان عبدالجبار خضر جبوري١٧

االول72.51478261ميرنا عامر بطرس داؤد١٨

االول71.75630435محمد فارس نذير مرعي١٩

االول71.34034162حنان ذنون صديق عمر٢٠

االول71.33810559افنان اياد عبدالسالم احمد٢١

االول70.99217391عبدالعزيز محمد إبراهيم جاسم٢٢

االول70.60273292امنه عماد ماجد شريف٢٣

االول70.23276397عبد الرحمن احمد إبراهيم حمودي٢٤

االول69.87015528   براء جرجيس بولص موسى٢٥

االول68.83757764دعاء صالح ياسين حمدون٢٦

االول68.6931677  اسراء شهاب احمد اسماعيل٢٧

االول68.3128882مثال جمال صابر يونس٢٨

االول67.90981366عماد سعيد عبداهللا حماشي٢٩

االول67.62900621  آراس حوري صايل حامد٣٠

االول66.75018634هبه غانم سليمان خليل٣١

االول65.94940994حامد محمد حامد حياوي٣٢

االول65.39795031  رضاء سعد أخضيرعبداهللا٣٣

االول64.79024845مروه ارشد صالح مصطفى٣٤

االول64.50984473جهان سعيد يوسف عبداهللا٣٥

االول64.43925466سناء علي عبداهللا سلطان٣٦

االول64.11462733وسن وديع أيوب جبو٣٧

االول63.93872671أنمار عادل يونس يحيى٣٨

االول63.90251553محمد بدر فالح عبدالرحمن٣٩



االول63.7571118زينب عبدالمنعم جاسم محمد٤٠

االول63.22375777  احمد صالح ابراهيم يونس٤١

االول63.19093168شهد سعد عمرخطاب٤٢

االول63.04655279مي عبد الغني جهاد احمد٤٣

االول62.61829192بيداء عبدالهادي مصطفى موسى٤٤

االول62.38388199  رنا رسالن جاجان سلطان٤٥

االول61.54453416حسين رمزي عمر عبدالغفور٤٦

االول60.91950311نعم نبيل محمد يحيى٤٧

االول60.82189441دينا عدنان عبد القادر مصطفى٤٨

االول59.96251553عذراء صبيح حبيب بنوش٤٩

االول59.8889441محمود احمد محمود شريف٥٠

االول59.70791926دينا عزت بشير عزيز٥١

االول59.28012422سيف صالح كامل محمد٥٢

االول59.21990683محمد قصي محمد ياسين٥٣

االول59.19223603كالرا سالم عبودي منصور٥٤

االول59.02145963احمد فرحان عوض خلف٥٥

االول58.44608696  سرى يعقوب افرام يعقوب٥٦

االول55.72664596دنيا حسن كنعان عباس٥٧

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول88.80714منار طلعت احمد شريف١

االول86.33095أالء زكريا محمد يحيى٢

االول85.27381محمد احمد فخري محمد٣

االول80.33905خالد جمال محسن فتحي٤

االول78.73952منار نوفل عثمان مجيد٥

االول78.61714  محمود وليد إبراهيم داؤد٦

االول78.15571مهند احمد بدري هاشم٧

االول77.71667زبيدة معد عبد الوهاب فرحان٨

جامعة الموصل                                    القسم : علوم الحاسوب
كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                الدراسة : الصباحیة

سنة التخرج : ٢٠١٠-٢٠١١                    الشھادة : بكالوریوس

           رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٢٢٤٠ في ٢٠١١/٧/٣ م



االول77.18714نور زهير احمد يوسف٩

االول76.64667هبه حازم إبراهيم خطاب١٠

االول75.90095عبير عبد الغفور اشهاب احمد١١

االول74.43429   نورالدنيا فاروق ثامر ناصر١٢

االول73.57571إبراهيم خالد حازم طه١٣

االول73.25333محمد رمضان هالل فتحي١٤

االول71.10952سعد اهللا نجم الدين عبد الرحمن محمد١٥

االول69.63571فرح إدريس حسن عبد اهللا١٦

االول68.48667يوسف عسكر مصري علي١٧

١٨
68.04333  ناريمان جمال عبد الرحمن إبراهيم

االول

االول67.65667محمد ميسر نجم عبد اهللا١٩

االول67.33048عبد اهللا محمد مأمون سعيد٢٠

االول65.96  سرور رافد محمود عزيز٢١

االول65.7119حنان احمد رمضان عبداهللا٢٢

االول64.9219شمم عامر عبد العزيز يوسف٢٣

االول64.91714زينه عماد فرج داؤد٢٤

االول64.90143ليث أياد عبد اإلله قاسم٢٥

االول64.87571امجد أنور محمد جميل محمود٢٦

االول64.86476ليندا خالد محمد جرجيس٢٧

االول64.64أيمن عماد مصطفى يحيى٢٨

االول63.81714عبد المهيمن خالد يونس عبد اهللا٢٩

االول63.79667  ريتا متي شمعون زورا٣٠

االول63.51صابرين عباس أمين عزت٣١

االول63.38667بثينة ذاكر ناظم يحيى٣٢

االول63.37524هدى أكرم عادل عبد٣٣

االول63.06476زينب ضياء الدين سعيد جاسم٣٤

االول62.56143عبدالعزيز فواز محمد عبدالعزيز٣٥

االول62.39952انس محمد توفيق عزيز٣٦

االول62.37667أصيل سعد صالح الدين محمد٣٧



االول62.29905يوسف بدر الدين احمد آدم٣٨

االول61.58571  مروة اسعد إبراهيم حسين٣٩

االول61.57905  شهد وليد حمدون عزاوي٤٠

االول61.54619محمد عبد الباسط شريف محمد٤١

االول61.18524رفل إسماعيل خليل فتحي٤٢

االول61.04286ريم مجبل محمد حمدان٤٣

االول60.78476قيس وعد اهللا يونس عيدان٤٤

االول60.70381   احمد نزار إبراهيم محمدعلي٤٥

االول60.54667هبة صباح حسين علي٤٦

االول60.43762اشرف فوزي دحام عبدالقادر٤٧

االول58.34333أنور فتحي زيدان محمد٤٨

االول57.98429عمار مظفر حسين محمد٤٩

االول57.28286ريتا صباح صليوه جبو٥٠

االول56.96619محمد يحيى احمد مصطفى٥١

االول56.62571إيمان عدنان يوسف فرحان٥٢

االول55.97714مريم أثيل يوسف عبداهللا٥٣

االول54.40524علي لطيف محمد فراس٥٤

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول92.97268  رنين متي سليمان يعقوب١

االول77.83283مروه وليد حمد صالح٢

االول77.27945زهره عبدالكريم ادريس حسن٣

االول75.58045شهد صبحي يونس محمد٤

االول74.87519ضياء  أحمد جاسم محمد٥

االول74.81303نور معن عبد الجبار يونس٦

االول74.26241سلفا صادق ابلحد صادق٧

االول73.94737شيماء احمد جاسم  محمد٨

االول73.5802رغدة انيس احمد طه٩

جامعة الموصل                                    القسم : الریاضیات
كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                الدراسة : الصباحیة

سنة التخرج : ٢٠١٠-٢٠١١                    الشھادة : بكالوریوس

           رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٢٢٤٠ في ٢٠١١/٧/٣ م



االول72.87369بشير خضر احمد حسن١٠

االول72.70176حازم طلعت حازم اسماعيل١١

االول72.30852ساره غانم محمود احمد١٢

االول71.3198  رغد ابراهيم زيدان صفاوي١٣

االول71.24837رؤى صالح محمد حسن١٤

االول71.14637ايه خالد سليمان حسين١٥

االول70.67995سمير سليمان محمد حسون١٦

االول69.47669ختام محمد احمد حميد١٧

االول68.46466مها طالل حامد يوسف١٨

االول68.12055نوزت محمدعلي عثمان علي١٩

االول67.50877االء عارف علي جاسم٢٠

االول64.77795احمد عبد الغفور خضير احمد٢١

االول63.82406محمد ناهض نايف نجم٢٢

االول62.81729شاهين زيدان نايف احمد٢٣

االول61.69649شهد جمال جاجان يونس٢٤

االول60.4183رغدة وسام ابلحد اسحق٢٥

االول57.50075   شهد راكان نافع جميل٢٦

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول91.63103  واثق ناظم دهام زغير١

االول89.61685ندى عاصم سليم داؤد٢

االول89.57483عمر رمزي جاسم حمد٣

االول88.0672وسام وليد عبد ابلحد٤

االول87.59867دعاء نبيل الياس خضر٥

موج محمد عبدالعزيز ٦
86.09669عبدالرحمن

االول

جامعة الموصل                   القسم:االحصاء والمعلوماتیة/ فرع احصاء عام
كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                الدراسة : الصباحیة

سنة التخرج : ٢٠١٠-٢٠١١                    الشھادة : بكالوریوس

           رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٢٢٤٠ في ٢٠١١/٧/٣ م



االول85.55984نور هاني إدريس إبراهيم٧

االول82.82892سالي متي بهنام الياس٨

االول81.07186هديل فارس غانم محمود٩

االول78.24261خالد صباح شمعون رفو١٠

االول74.45816نورة صالح علي داؤد١١

االول65.0732صفاء صالح محمد جاسم١٢

االول64.56153   ريمون متي بطرس بهنام١٣

االول63.44017مها فوزي عبد اهللا سعيد١٤

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول89.58818جالل عبد الكريم سلطان احمد١

االول89.29273بالل حازم عبد اهللا  حسن٢

االول88.15864ندى يوسف عبد العزيز يوسف٣

االول86.01227شهد جمال محمد علي مجيد٤

االول81.73136رسل فائز داؤد سليمان٥

االول81.51364عبد اهللا نبيل حميد رشيد٦

االول79.35682     نور محمد جمال إبراهيم حسن٧

االول78.78955ريم مازن جبر حسن٨

االول77.22015رغد محمد جاسم محمد٩

االول76.18091مها عبد الستار محمد صالح١٠

االول75.61955صفاء غانم احمد زيدان١١

االول72.79455مصطفى هاني مصطفى عبد اهللا١٢

االول71.98045عال عادل سعدون عبد اهللا١٣

االول71.70909لقاء ياسين احمد يونس١٤

االول70.98091رفل وليد احمد زيدان١٥

االول69.38318عدنان حمادي عبدالرزاق حمد١٦

االول68.83136مراد حسين علي عثمان١٧

      جامعة الموصل                     القسم:االحصاء والمعلوماتیة/ فرع بحوث العملیات
 كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                    الدراسة : الصباحیة

    سنة التخرج : ٢٠١٠-٢٠١١                    الشھادة : بكالوریوس

           رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٢٢٤٠ في ٢٠١١/٧/٣ م



االول67.39909ميالد عدنان اسحق سليمان١٨

االول66.48545زيدون مهند خليل محمد١٩

االول66.08545فهد علي إبراهيم عزب٢٠

االول63.60136محمد وائل حازم حمدون٢١

االول60.73682فؤاد شكر محمود هادي٢٢

االول60.20955سنان نبيل يحيى محمد٢٣

االول58.80682عبد الرحمن مؤيد صالح احمد٢٤


