
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٦٣,٣٠٠آیات عماد حمید مجید١
الثاني ٦٢,٤١٦عزیزة ناطق غانم احمد٢
الثاني ٥٨,٣٢٤ولید خالد محمد شیت عبد الباقي٣
الثاني ٥٦,٨١٢شھد محمد محمود كریم٤
الثاني ٥٥,٨٤١رنا متي حنا اسطیفو٥
الثاني ٥٥,٦٨٠مروة فالح سالم ساقي٦
الثاني ٥٥,٥٧٢زینب احمد فتحي عوید٧
الثاني ٥٤,٦٧١حافظ نظام الدین عبد القادر مصطفى٨
الثاني ٥٤,١٩٩بالل رائد عبد اللطیف رشید٩
الثاني ٥٣,٧٧٥مضر شامل مجید شھاب١٠
الثاني ٥٢,٧٣٤عذراء باسم جمیل حنا١١
الثاني ٥٢,٤١٣فیفیان بھنام كوركیس دانیال١٢

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٦٣,٥٨٠ریام جاسم عیسى حمدان١

الثاني ٦٠,٩٧٠فراس ندیم اسماعیل حامد٢

الثاني ٦٠,٧٦٣محمد فاروق محمود احمد٣

الثاني ٥٨,٩٠٣نورة كوركیس یعقوب ابراهیم٤

الثاني ٥٨,٥٦٧یوسف عبدالمجید یوسف طربوش٥

الثاني ٥٨,٥٢١عثمان علي محمود محمد مراد٦

الثاني ٥٨,٣٥٠نور جنان محمود داؤد٧

الثاني ٥٨,٢٦٩عزام عبدالحكیم صالح عبدالقادر٨

     
ھندسة البرمجیات: جامعة الموصل                                         القسم               

الصباحیة: كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة    
بكالوریوس           : الشھادة                              ٢٠١٢- ٢٠١١:سنة التخرج       

                                   
م٢٠١٢/  ١٠/   ١في      ٢١٣٧١/   ٣٣/  ٩:  رقم وتاریخ االمر الجامعي              

     
علوم الحاسوب: جامعة الموصل                                         القسم               

الصباحیة: كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة    
بكالوریوس           : الشھادة                              ٢٠١١- ٢٠١٠: سنة التخرج      

                                   
م٢٠١٢/  ١٠/   ١في      ٢١٣٧١/   ٣٣/  ٩:  رقم وتاریخ االمر الجامعي   



الثاني ٥٧,٩٩٢ضحى اركان فتحي عاید٩

الثاني ٥٧,٦٨١عمر عدنان محمود عبد العالي١٠

الثاني ٥٧,٤٥٢كرم زیاد الیاس عبدالمسیح١١

الثاني ٥٤,٧٤٤زید احمد محمد خلف١٢

الثاني ٥٤,٦٥٧زیاد ولید شریف یحیى١٣

الثاني ٥٤,٥٧٣هاشم خلیل أعوید نمالن١٤

الثاني ٥٤,٣٦٦سعد محمد علي محمد الیوسف١٥

الثاني ٥٤,٣٠٦زید راكان سالم محمد علي١٦

الثاني ٥٤,١٣١دهام تركي شیخو احمد١٧

الثاني ٥٣,٧٢٥ابراهیم خلف ابراهیم محمد١٨

الثاني ٥٣,١٣٤نور مظفر احمد عطو١٩

الثاني ٥٢,٣٦٧ابراهیم محمد محمود حسین٢٠

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٦١,٧٤٣عمر لیث عبد القادر صالح١
الثاني ٥٩,٠٠٦احمد حسن احمد ھیتة٢
الثاني ٥٨,٨٢٥صالح سفیان سالم محمد٣
الثاني ٥٨,٦٨٨جولیت یعقوب دانیال برندارو٤
الثاني ٥٧,١٢٦سھام محمد یونس محمد٥
الثاني ٥٦,٩٠٢عباس سالم صالح الیاس٦
الثاني ٥٦,٣٨٦ساره یاسین عبد العزیز طھ٧
الثاني ٥٦,٢١٦ھدى قتیبة یاسین محمود٨
الثاني ٥٥,٨٨٤نور عدنان قریاقوس طوبیا٩
الثاني ٥٥,٣١٣مصطفى عماد سالم احمد١٠
الثاني ٥٥,٢٤٨مالك إبراھیم عیدو خلف١١
الثاني ٥٥,٠٥٤إبراھیم خلیل برھان محمود١٢
الثاني ٥٤,٦٦٥نجاة طارق صدیق عیسى١٣
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الثاني ٥٤,٣٦٢لیلى خضر سعید سلیمان١٤
الثاني ٥٣,٦٩٤سعد محمود ھاشم إبراھیم١٥

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني ٦٠,٨٢٧رغدة ریاض محمود اسماعیل١

الثاني ٥٨,٢٨٧رجاء محمود إبراھیم رمضان٢

الثاني ٥٨,٢١٣سارة عبدهللا داؤد سلیمان٣

الثاني ٥٨,١٧٨فاطمة حسین سلیمان عمر٤

الثاني ٥٧,٣٥٢حاتم عبد الكریم محمد مكي٥

الثاني ٥٦,١٤٩رامي نوئیل عبداالحد صفو٦

الثاني ٥٥,٤٨٦نورالھدى محمود ثامر حمد٧

الثاني ٥٤,٦٦١مھیمن علي عثمان قادر٨

الثاني ٥٣,٥٥٣إبراھیم فیحان سلوم زعین٩

الثاني ٥٢,١٢٦سعد حمد بلو محمود١٠

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكمیلي٥٢,٦٧٧احمد غانم وعد هللا داؤد١

     
احصاء عام: جامعة الموصل                                         القسم               

الصباحیة: كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة    
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكمیلي٥٥,٦٣٠احمد عمر محمد ابراھیم١

التكمیلي٥٥,٦٢٧عادل محمد الیاس  وھب٢

التكمیلي٥٤,٩٦٤لبنى محمد یاسین عبدهللا٣

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكمیلي٥٥,٨١٣عبدالقادر الیاس عبد القادر یونس١

التكمیلي٥٢,١٤٦علي ناھض نایف نجم٢

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكمیلي٥٤,٨٢٠مدین احمد حسون علي١

التكمیلي٥٣,٠٦٤مھند زھیر خضر فریق٢
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م٢٠١٢/  ١١/   ١في   ٢٤٠١٠/   ٣٣/  ٩:  رقم وتاریخ االمر الجامعي              

          
الریاضیات: جامعة الموصل                                         القسم               

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

الصباحیة: كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة    
بكالوریوس           : الشھادة                              ٢٠١٢- ٢٠١١:سنة التخرج       
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