
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول85.45289362قدامة قیدار مجید قدو١

االول84.05369893كرم محمد مهدي صالح٢

االول83.25095053 شامل قیس إبراهیم ذنون٣

االول81.0733512عبد اهللا محمد صالح سلطان٤

االول78.27119123 رؤى باسل إبراهیم احمد٥

االول76.85547564فرح باسل احمد ذنون٦

االول76.04341289شهد عدنان نعمان عبد اهللا٧

االول74.61811389رؤى سامي إسماعیل محي الدین٨

    
              جامعة الموصل                                         القسم : ھندسة البرمجیات

   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                             الشھادة : بكالوریوس             

                                
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٠٨٠٠ في ٢٠٠٩/٧/١م



االول74.39971215ظفر هیثم عبد محمود٩

االول74.35207093نجالء طلب حمدي احمد١٠

االول74.26536286منى خلف عمر عوید١١

االول74.18155314نور لؤید شهاب احمد١٢

االول73.91080015زینب حسین یحیى حسین١٣

االول73.78456314محمد هاشم قاسم سلطان١٤

االول73.77313854 إسراء زهیر مجید قدو١٥

االول73.07828892أیمن أدیب یوسف مصطفى١٦

االول72.83732326رغد موفق یاسین محمد١٧

االول72.6075317حنان راكان محمود حسون١٨

االول71.99988188رحمة ولید عبد الجبار سلیمان١٩

االول71.84082284مروة سلمان عبد اهللا فتحي٢٠

االول70.89068632   براء خالد حمید محمد٢١

االول70.78432337رباب طارق محمود ذنون٢٢

االول69.48279504وسن عدنان عبدالقادر مصطفى٢٣

االول68.97599034محمد ربیع محمد قاسم٢٤

االول68.77853272احمد أیاد صدیق عبد المجید٢٥

االول67.85621446ندى جزیل إبراهیم محمد٢٦

االول67.5405123سارة عبد العظیم عبد اهللا یاسین٢٧

االول67.43006874آمنة احمد یونس محمد٢٨

االول66.68235697مها فارس عبد الموجود احمد٢٩

االول66.53132557آمنة سفیان محمود عبد المجید٣٠

االول66.50567008شهلة عبد علي حمید٣١

االول66.48795702رنا عبد الرحمن عبد العزیز احمد٣٢

االول66.47719429آمنة عازم محمد یحیى٣٣

االول65.58105374مادلین ناظم خوشابا مرقس٣٤

االول65.42845753هبة هاني عبد القادر احمد٣٥

االول65.38514615أطیاف احمد محمد أیوب٣٦



االول65.04908596آمنة سعد احمد إسماعیل٣٧

االول64.91378409ولید باسل محمد علي محمد٣٨

االول64.78627708رباب جمعه طه محمد٣٩

االول64.38593874محمد ممتاز محمد صالح حسین٤٠

االول64.28847577زینب منیب محمد علي حسین٤١

االول64.11301733ریان جالل جهاد مصطفى٤٢

االول63.86714122مروة قیس محمد صبري٤٣

االول63.83942964شهد أیاد یونس عبد اهللا٤٤

االول63.53627063  زهراء حامد محمد سلیمان٤٥

االول63.466274مفاز عماد عبد صالح٤٦

االول63.13808705منار معیوف ذنون حنتوش٤٧

االول63.09713641عال عبد النافع احمد محمد٤٨

االول61.2987852سجى أنیس أحمد عبد اهللا٤٩

االول61.12596677شهد ضیاء نجم عبد اهللا٥٠

االول60.57900832نفیسة محمد أمین حسن٥١

االول60.48528767نور عبد السالم صالح عبد اهللا٥٢

االول60.42159941فرح نبیل محمد طیب محمد٥٣

االول60.33463551أسماء إسماعیل محمد صالح٥٤

االول60.30835654مروة عبد القادر نجم عبد اهللا٥٥

االول59.8455165أسماء عبد المنعم رؤوف سلیمان٥٦

االول59.65124249رضاء هادي محمد أحمید٥٧

االول59.53083063سیفا ممو حنا سلیمان٥٨

االول58.79994265خیري محمد صالح محمود عمر٥٩

االول58.76915332یاسمین محمد سامي إسماعیل٦٠

االول58.57416226هدى محمد سعید مصطفى٦١

االول58.43832762هند ماهر محمد صالح٦٢

االول58.30158429شیماء یاسین حسن سلموني٦٣

االول58.24986787  سارة سعد إبراهیم یحیى٦٤



االول57.90816116محمد عبد الرحمن محمد جرجیس٦٥

االول57.850499كواكب محمد علي یونس٦٦

االول56.37406086همام ولید أفرام داؤد٦٧

االول56.33954561حسن معتز حسن داؤد٦٨

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول85.38095یاسر علي محمود سلو١

االول84.2مروة محمد خلیل عبد اهللا٢

االول81.50381محمد باسل محمد سعید٣

االول80.91857  زهراء دحام ددو جدوع٤

االول79.21476مروة جاسم محمد حسن٥

االول79.06857طیبة محمد غازي سامي عبدي٦

االول79.03857فرهاد محي الدین خلیفة محمد٧

االول77.84905محمد موفق عبدالعزیز میسر مصطفى٨

االول77.60905مرح محمد طه حسن٩

االول77.43619لمیاء عبد الكریم احمد أیوب١٠

االول74.7319وسن ذاكر ناظم یحیى١١

االول74.66667كرم فارس محمد علي نایف١٢

االول72.57762شیماء خزعل حمدون عبد١٣

االول72.23905أزهار حمید عزیز محمود١٤

االول71.01333رغدة میسر داؤد یحیى١٥

االول70.99714بناس برهان محمد حمو١٦

االول70.95571 رؤى حسام الدین محمود مصطفى١٧

االول70.27095نهى عبد الجواد احمد علي١٨

االول69.81143یونس عبد اإلله احمد محمد١٩

    
             جامعة الموصل                                         القسم : علوم الحاسوب

   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                           الدراسة : الصباحیة
     سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                             الشھادة : بكالوریوس              

                               
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٠٨٠٠ في ٢٠٠٩/٧/١م



االول69.19762عمر محمود محمد عبد اهللا٢٠

االول68.89048مهند خالد سالم حسین٢١

االول68.00048ضرغام عبد الخالق شیت عبد الغني٢٢

االول66.55143  صفا ماهر عبد الرزاق قاسم٢٣

االول65.48952زینة محمد طاهر یوسف٢٤

االول64.77952  زهراء سلیمان محمد حسین٢٥

االول64.77524  فاتن عبد الرزاق یاسین محمد٢٦

االول64.76905رشا نجیب سعدي أیوب٢٧

االول64.18  سجى عبد الكریم إبراهیم عبد الفتاح٢٨

االول64.1119عبد المطلب حسین محمد علي بكر٢٩

االول63.95524أالء وافر إسماعیل حنا٣٠

االول63.89619زید محمد علي عبد الخالق محمد علي٣١

االول63.80095سما محفوظ مصطفى یحیى٣٢

االول63.73571رؤى جورج قریا قوس یعقوب٣٣

االول63.58571عال عبد اهللا مال اهللا محمد٣٤

االول63.50524 رؤى راسم محمد حمزة٣٥

االول62.87571فرح فاروق عبد الرحمن احمد٣٦

االول62.64476مروى امخیبر ذنون سلیمان٣٧

االول62.55952     زینة عاصم إبراهیم عبد اهللا٣٨

االول62.40905إیمان فرنسیس میخائیل یوسف٣٩

االول62.2519لؤي لبیب صبري عبد الباقي٤٠

االول62.06619رمضان ذكري حسن شیرو٤١

االول61.7581الحان منصور بطرس عیسى٤٢

االول61.50476رنا رشید عبد الرحمن محمد٤٣

االول61.46048مروة صباح محمد جواد٤٤

االول61.01619إیناس امجد محمد جاسم٤٥

االول60.92143صهیب حازم جاسم محمد علي٤٦

االول60.56667وفاء سامي عبو حنا٤٧



االول59.61381آمنة نجم عبد اهللا خضر٤٨

االول59.51143زهاد عبد الجواد محمد توفیق مصطفى٤٩

االول59.25238آن سلیمان حسام الدین أمین٥٠

االول59.18857صادق حسین جاسم حمید٥١

االول58.4119جولیا طالل ودیع سمعان٥٢

االول57.84095مروة خضر احمد محمد٥٣

االول57.48143میسم باسم حازم سعید٥٤

االول57.30429مازن محمد حامد احمد٥٥

االول57.11905سیف سعد الدین حسن حسین٥٦

االول56.93143لهى زهیر حمودي عثمان٥٧

االول55.99857رغد خالد احمد سلطان٥٨

االول55.76714أسماء عبد اللطیف صالح عبد القادر٥٩

االول55.72476مروة ذنون یونس صالح٦٠

االول55.60524نوال یاسین محمد احمد٦١

االول54.89952رؤى نبیل عزیز داؤد٦٢

االول54.5319بان محمد حامد علي٦٣

االول54.17857إیمان جاسم حسین علي٦٤

االول52.1981سیروان عبد القادر عبد الستار خورشید٦٥

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول89.18271إیالف سلیمان خلیل یوسف١

االول85.78847هدى یونس نجم عبد اهللا٢

االول85.16466عمار أنور محمد جمیل محمود٣

االول79.49799   مروة صباح یحیى مصطفى٤

االول77.72871إیمان فرحان مصطفى سلطان٥

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

      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                               الشھادة : بكالوریوس           
                                  

                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٠٨٠٠ في ٢٠٠٩/٧/١م



االول77.23876احمد حسین محمد  شیخو٦

االول77.00827دینا أمیر بشیر سعید٧

االول76.48421شكریة الیاس خضر سعدون٨

االول75.65689فاطمة خلیل قاسم حسین٩

االول75.34612شیماء محمد یونس قاسم١٠

االول74.9406إیمان فارس خضیر علي١١

االول74.77945عمر محمد یونس شاهر١٢

االول73.44185أمل حسین محمد أمین معروف١٣

االول72.62105  مروة نزار صالح حاجي١٤

االول72.25363نور وعد اهللا شهاب احمد١٥

االول71.72556محمد منذر حازم طه١٦

االول71.6619عمار سعد عبد الجبار مراد١٧

االول70.82632   رحمة رائد محمود حامد١٨

االول70.71604نادیة محمود صالح موسى١٩

االول68.68972مروة أمیر محمد عمر٢٠

االول67.78321نوریهان نجدة فاضل عباس٢١

االول64.46842غدیر أحمد نجم عبداهللا٢٢

االول62.91704زینة وعد اهللا بكر محمود٢٣

االول62.20519   مروة نزار محمد زكي احمد٢٤

االول62.09248عبیر خالد فتحي علي٢٥

االول60.88145عصام سعد اهللا خضر كتو٢٦

االول60.05614نوروز عبد اهللا محمد احمد٢٧

االول59.91529والء ولید عبد أبلحد٢٨

االول58.46792   رؤى نزار إبراهیم سلطان٢٩

االول57.70426هند راكان محمد طه٣٠



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول84.7930598أسماء أیوب یعقوب یوسف١

االول84.4828128مروة یحیى مصطفى عباس٢

االول79.7356058آالء محمود محمد احمد٣

االول78.7255842إیناس غانم عبد القادر حسین٤

االول77.3547396نور موفق صالح عبد اهللا٥

االول76.9997836نعم عبد الواحد ذنون یونس٦

االول76.4769492محمد زید حسین علي٧

االول76.4524662  ابتهال أزاد عبد الرحمن عبد اهللا٨

االول76.2850216سهى توما اسحق توما٩

االول72.7094796نعم سالم فاضل سلیم١٠

االول72.634092شیرین تركي محمد صالح١١

االول70.7055626نوره صباح متي كدو١٢

االول70.3433333نجله نجیب یوسف كوركیس١٣

االول69.6783328 نور صباح محمد نوري فتحي١٤

االول68.9650228مریم هاني عبد األحد صفو١٥

االول68.7238096سهى احمد دحام یونس١٦

االول66.2445016بثینة ممدوح محمد جبر١٧

االول65.1651294محمد عزیز صالح حمودي١٨

االول64.4081808میرنا لیث یونس یوسف١٩

االول63.8790476یحیى عبد الجبار یحیى قاسم٢٠

االول58.475238  سوران احمد أغا مراد٢١

    
          جامعة الموصل                     القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع احصاء عام

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                         الدراسة : الصباحیة
   سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                          الشھادة : بكالوریوس                   

                          
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٠٨٠٠ في ٢٠٠٩/٧/١م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول81.15حسین فالح حسن احمد١

االول79.28عبد القادر عبد العزیز فارس رجب٢

االول77.943334ندیم محمد سلطان مصطفى٣

االول75.33إسماعیل خلیل سلو خلیل٤

االول74.703334أسامة محمد شاكر عوني محمد٥

االول74.618334ایمن محمد سامي عبد الكریم احمد٦

االول70.551666احمد فوزي یحیى عبد اهللا٧

االول65.035جمال سالم محمد شیت٨

    
         جامعة الموصل               القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع بحوث العملیات

 كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                         الدراسة : الصباحیة
   سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                           الشھادة : بكالوریوس                  

                           
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٠٨٠٠ في ٢٠٠٩/٧/١م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني61.12361رنا إبراهیم محمود خلیل١

الثاني60.33131  سالم إبراهیم قاسم عبد اهللا٢

الثاني58.65037معد محمد عاید خلف٣

الثاني56.98745سارة عطا اهللا عبد القادر محمود٤

الثاني55.60553هبة راكان محمد صالح خضر٥

الثاني55.58111منار عماد الدین رشاد حمید٦

الثاني55.53686  فراس حسن علي عباس٧

    
             جامعة الموصل                                         القسم : ھندسة البرمجیات

   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
     سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                              الشھادة : بكالوریوس             

                                
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٦٢٧٣ في ٢٠٠٩/١٠/١م



الثاني55.32473أنسام احمد حامد حیاوي٨

الثاني54.61013قادریة جعفر محمد علي٩

الثاني54.42063رعیت خلیل قادر محمد١٠

الثاني54.04096مهند مجید حمید یاسین١١

الثاني52.54011نوفل عواد رشید عواد١٢

الثاني51.63907  سرود نكتل ولي إبراهیم١٣

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.3719أیاد عبد الجبار محمد یونس١

الثاني58.94429مروة محمد إدریس محمد٢

الثاني57.93381محمد زهیر عبد الستار شكر٣

الثاني57.83762احمد اثویني ادعس اسمر٤

الثاني56.2273حسن شمو حسن جفان٥

الثاني55.88545عالء محمد مشجل زناد٦

الثاني55.42571سارة سالم عبد سعید٧

الثاني55.29048رغد عبد الحافظ نجم عبد اهللا٨

الثاني54.82429عال محسن إبراهیم احمد٩

الثاني54.75095احمد عبد الناصر عبد الكریم محمود١٠

الثاني53.70762حارث تركي احمد داؤد١١

الثاني53.67571دعاء ریاض مخلف حسین١٢

الثاني53.61238 أسامة محمد طاهر حیدر حمزة١٣

الثاني53.47762    زهراء خزعل رشاد خورشید١٤

الثاني53.23524 ریم زیاد عبد الفتاح مصطفى١٥

الثاني52.94286آالء سالم عبد حیاوي١٦

الثاني52.50667كرم درید خدر الیاس١٧

    
             جامعة الموصل                                          القسم : علوم الحاسوب

   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
    سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                               الشھادة : بكالوریوس             

                                
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٦٢٧٣ في ٢٠٠٩/١٠/١م



الثاني52.49952طارق زیاد فتیان فتحي١٨

الثاني52.41429وسیم نشأت أحمد قاسم١٩

الثاني51.51524نوال میكائیل شیدو الیجان٢٠

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني71.19323       إیمان محمود إبراهیم محمود١

الثاني67.16892  عبیر هاشم الیاس خضر٢

الثاني61.72306  عادل حسین مصطفى خضر٣

الثاني61.38747    مها رمزي احمد إبراهیم٤

الثاني61.07243میسم ثامر عبد المجید حسین٥

الثاني59.04612إكرام سعد الدین إبراهیم علي٦

الثاني58.93158   بالل خضر عبد الرزاق عبد اللطیف٧

الثاني58.53885سهى سعد احمد صالح٨

الثاني57.8396  محمد ثامر محمود مصطفى٩

الثاني55.87553وسام فرج عیسى یعقوب١٠

الثاني55.29524   نور ولید إبراهیم دحام١١

الثاني55.05739سارة علي خضر احمد١٢

الثاني54.40358كریم صباح كریم جبو١٣

الثاني54.1406  عمار عبد الكریم عیدان عیسى١٤

الثاني54.11153عمر إبراهیم احمد إبراهیم١٥

الثاني53.49223عال شكیب ذنون یونس١٦

الثاني52.57168سعد محمد صالح علي عباس١٧

    
             جامعة الموصل                                         القسم : الریاضیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                             الدراسة : الصباحیة
   سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                                الشھادة : بكالوریوس             

                                
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٦٢٧٣ في ٢٠٠٩/١٠/١م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني65.92666امجد محمد صادق خضر١

الثاني65.792729سوسن رعد حبیب محمد٢

الثاني65.746795حنین شكیب محمود یحیى٣

الثاني64.49635  دلفن منذر حبیب أوراها٤

الثاني63.719838  أمنة فارس محمد یونس احمد٥

الثاني63.394284  أمل نواف ظاهر إبراهیم٦

الثاني62.59195منار دحام محمود توفیق٧

الثاني62.504135إستبرق عاصم سعد اهللا محمد٨

الثاني59.962228عامر عبد الرزاق علي إبراهیم٩

الثاني58.66379أسیل قاسم عبد الكریم عبد اهللا١٠

الثاني58.157144عثمان زوزان علي صالح١١

الثاني57.973332خالد محمود موسى خضر١٢

الثاني57.47841فاطمة مجدي عبد الموجود حیدر١٣

الثاني55.84651  یشار محمد یونس الیاس سلیمان١٤

الثاني55.287271محمد صالح علي محمد١٥

الثاني54.892096   تمارا مقداد عبد الجبار عبد اهللا١٦

الثاني52.87524  أرقم عبد اهللا فتحي حسین١٧

الثاني52.859998صالح محمد جاسم حمادي١٨

الثاني51.6  أشور یعقوب دانیال برندارو١٩

    
      جامعة الموصل                      القسم : االحصاء والمعلوماتیة/ فرع احصاء عام

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                         الدراسة : الصباحیة
   سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                          الشھادة : بكالوریوس                   

                          
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٦٢٧٣ في ٢٠٠٩/١٠/١م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.98دهام عوید مطرود قوفي١

الثاني59.223334رغید شهاب احمد حسین٢

الثاني56.518334محمد سامي حمادي حمدون٣

    
      جامعة الموصل                  القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع بحوث العملیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                        الدراسة : الصباحیة
      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                        الشھادة : بكالوریوس                  

                           
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٦٢٧٣ في ٢٠٠٩/١٠/١م

    
             جامعة الموصل                                         القسم : ھندسة البرمجیات

   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                             الشھادة : بكالوریوس             

                                
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٢١٢٠٥ في ٢٠٠٩/١٢/١٥م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني التكمیلي51.87991علي صباح مجید طالب١

الثاني التكمیلي51.58468عبد الستار معجل عبید موسى٢

الثاني التكمیلي51.45025أحمد علي خلف عبدي٣

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني التكمیلي54.63904مهند سعد عبد اهللا حمدان١

الثاني التكمیلي54.05141محمد خلیفة محمد خلف٢

الثاني التكمیلي52.82285نور أكرم زكر عبد الباقي٣

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني التكمیلي53.42657عالء عاید خلیل إبراهیم١

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني التكمیلي56.361505   زهراء عادل تركي محمد١

الثاني التكمیلي54.451668عمار یحیى حسین ملو٢

    
              جامعة الموصل                                         القسم : علوم الحاسوب

   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                             الشھادة : بكالوریوس             

                                
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٢١٢٠٥ في ٢٠٠٩/١٢/١٥م

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

      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                             الشھادة : بكالوریوس             
                                

                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٢١٢٠٥ في ٢٠٠٩/١٢/١٥م

    
      جامعة الموصل                       القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع احصاء عام

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                        الدراسة : الصباحیة
      سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                        الشھادة : بكالوریوس                  

                           
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٢١٢٠٥ في ٢٠٠٩/١٢/١٥م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني التكمیلي55.243266هاني جاسم محمد علیان١

    
      جامعة الموصل                 القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع بحوث العملیات

 كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                        الدراسة : الصباحیة
     سنة التخرج : ٢٠٠٨-٢٠٠٩                        الشھادة : بكالوریوس                   

                          
                   رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٢١٢٠٥ في ٢٠٠٩/١٢/١٥م


