
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول76.21524زیاد طارق یاسین حسین١

االول74.56143وسیم عبد الوهاب محمود عمر٢

االول71.64524طه مروان شعبان محمد٣

االول71.33فادي ضیاء عبد أبلحد٤

االول68.20762رضوان خلیل إبراهیم كریم٥

االول65.47714محمد شامل عبد العزیز مجید٦

االول64.25667محمد عبد المالك شاكر حسین٧

 
 جامعة الموصل                                                     القسم : علوم الحاسوب

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                                   الدراسة : المسائیة
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االول64.1281أسماء كوثر احمد صالح٨

االول61.25571  رحمة محمد صالح سعید إسالم٩

االول61.18762صبا سالم محمد ذنون١٠

االول60.12381  مروه عصمت توفیق قاسم١١

االول59.56333طه یاسین إبراهیم احمد١٢

االول59.41667سعاد شیت احمد عبد اهللا١٣

االول58.99857  نوره نهاد عبد العزیز سعید١٤

االول58.36476نور أیاد احمد عطیة١٥

االول57.98143هند طه محمود صالح١٦

االول55.72429  زید فارس فاضل سلیم١٧

االول55.47476  أیاد محمد محمود محمد١٨

االول55.40667محمد فارس سعید سلو١٩

االول54.92524  عبد العزیز محمد احمد عكش٢٠

االول52.02667  إسراء سالم محمد علي صالح٢١



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني64.4833  عرفان حازم سعید خضر١

الثاني55.0957  فادیة عبد الجبار سعید حمو٢

الثاني55.026مها محمد إسماعیل إبراهیم٣

الثاني53.8938  جالل یوسف بهنام شمعون٤

الثاني53.5342   خالدة محمود صالح عبد اهللا٥

الثاني52.7057  فایز خضر خفیف زكم٦
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني55.5346  بسام سالم حمدي عبودي١

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني / التكمیلي 52.89815  احمد حازم سعید محمد١
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