
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول87.65093822  إبراهیم جمیل مجهد رشید١

االول85.68832135مصطفى إسماعیل شكري علي٢

االول83.3788493نور منسي داریوس عیسى٣

االول82.68712161عبد اهللا هاني احمد محمود٤

االول81.93629618رشا إدریس عبد اهللا حسین٥

االول81.7744557ایفان باكوس موسى رفو٦

االول77.69756947رؤى معن جاسم محمد٧

            جامعة الموصل                                          القسم : ھندسة البرمجیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٤١٥١/٣٣/٩ في ٢٠١٠/٨/٥ م



االول76.19696796مروه محمد احمد عبد اهللا٨

االول75.45840471ساره عدنان نجم عبد اهللا٩

االول75.02458483إیالف سمیر إسماعیل عبد اهللا١٠

االول74.67993625رحمة عبد الواحد حمید حمو١١

االول73.2511932انتصار فائز عبد اهللا شاهین١٢

االول72.71494116أسیل مازن محمد یونس١٣

االول72.42033508  خالد إبراهیم خلف جاجان١٤

االول72.33460281   ورقاء فاضل عباس احمد١٥

االول71.6066476  شیماء علي محمد سلیمان١٦

االول71.1582527  رشا رائد محمود عبد اهللا١٧

االول70.75608859غفران غازي حمید سلطان١٨

االول70.51408467نغم فائز عبد الشهید عبد الحسین١٩

االول70.26708892مروه عصام یحیى رشید٢٠

االول69.55158875سفا عباس فضیل داؤد٢١

االول69.1065103دعاء زهیر شاكر جرجیس٢٢

االول69.00495914  أسراء نافع ذنون حمید٢٣

االول68.64645472بشرى محمد سعید عبد الغفور٢٤

االول68.34831481عمر عز الدین محمد شیت حمید٢٥

االول68.2155541أمنة نبیل محمد بشیر توفیق٢٦

االول67.16582053نور عباس یونس الیاس٢٧

االول66.60867931ریتا كوركیس زكریا اسحق٢٨

االول66.43331644   سهى طالل جالل إبراهیم٢٩

االول66.37108532صهیب نور الدین  هادي محمود٣٠

االول66.20013403جیهان خضر ظاهر مصطفى٣١

االول66.12949166أنعام صباح حسین محمد٣٢

االول65.36289474  زینه خالد بدر حمید٣٣

االول64.82650866سعد سالم سعید منصور٣٤

االول64.77635011صفاء عبد الباري رؤوف سلیمان٣٥



االول64.59399804وعد اهللا علي یونس خضر٣٦

االول63.74636809أمنیه مهدي صالح یاسین٣٧

االول62.93512586نور جاسم محمد مصطفى٣٨

االول62.1235747  أسراء سعد سالم فتحي٣٩

االول61.93643511تماره جمال یوسف داؤد٤٠

االول61.85589572شهد محفوظ سلیمان حسن٤١

االول61.37163289هناء سلطان عباس عبد٤٢

االول60.82326414  رغد زیاد عبد الجبار عبد اهللا٤٣

االول60.34552141نور مؤید حسین مجید٤٤

االول60.33430206  أحمد محمد إبراهیم نجم٤٥

االول60.21909611 سندریال صباح أوراها كیكة٤٦

االول60.15893756منار علي محمد سعید شیت٤٧

االول59.61245505  أمنه هیثم عبد الوهاب عبد اهللا٤٨

االول59.32755149ولید محمد مصطفى یونس٤٩

االول58.39248284حنان نواف محمد حمد٥٠

االول56.98355181 أمنه فاروق خطاب عمر٥١

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول84.57143محمد خلیل إسماعیل خلیل١

االول82.03667مهند رافع محمد یونس٢

االول81.73381داؤد سلیمان محمود مرعي٣

االول79.03571هشام هاشم محمد شیت٤

االول77.02009سالي عبد الجبار یونس محمد٥

االول76.75286ساره خالد أیوب مصطفى٦

االول75.92619عفراء زیدان یونس علي٧

            جامعة الموصل                                          القسم : علوم الحاسوب

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٤١٥١/٣٣/٩ في ٢٠١٠/٨/٥ م



االول75.75476میمونه صالح محمد شاكر٨

االول74.71  رنا جمال نایف لطیف٩

االول74.55667علي صالح خایر محمد١٠

االول73.91714احمد هشام صالح محمد١١

االول73.5919مریم عبد المنعم نایف عبو١٢

االول73.18095  برزان محمد سلطان علي١٣

االول72.1581نور محسن یونس رشید١٤

االول70.4622رفل أدیب یوسف مصطفى١٥

االول70.3581حسن هیثم غانم محمد١٦

االول70.09286أحالم صبحي خضیر عبو١٧

االول70.05048أمل طه علي یاسین١٨

االول68.15571أمینه صالح خضر عبید١٩

االول67.68762عذراء بنیامیل یعقوب عبدو٢٠

االول67.3681لقاء عماد سعید بطرس٢١

االول66.85476أسماء توفیق حمد مولود٢٢

االول66.40857آیة محمد عبد الرحمن عزیز٢٣

االول65.89333رهام جاسم عیسى حمدان٢٤

االول65.40143  زینب صالح عجید عمر٢٥

االول65.36429  رزان رعد سعد شیت٢٦

االول65.19333رنا محمد داؤد سلیم٢٧

االول64.61714          زهراء غانم حسین مصطو٢٨

االول64.4081منى فاضل حسین علي٢٩

االول64.03095میادة عادل عبد الباقي احمد٣٠

االول63.7381نور لیث عبد الغني سعید٣١

االول63.54286حمدیة داود حسن عبد اهللا٣٢

االول63.53143جاكلین سعد متي بني٣٣

االول63.50857مها مرعي عبد الستار خلیل٣٤

االول63.40619رنا احمد داؤد سلیمان٣٥



االول62.49رنا مظفر یحیى حسین٣٦

االول62.02524یسرى سالم احمد حمید٣٧

االول61.9681أسماء سالم حسین محمود٣٨

االول61.33905فداء ججي سالم حجي٣٩

االول60.73714نور صدیق بكر عبد الرحمن٤٠

االول60.33048   زهراء فواز عبد السالم عبد الواحد٤١

االول60.32286أنوار عبد اإلله یونس عبد اهللا٤٢

االول60.01688دینا یاس خضیر احمد٤٣

االول60.00476  صبیحة جرجیس إبراهیم محمد٤٤

االول59.95762منى غائب عبد القادر عزیز٤٥

االول58.93952جوان علي عبد اهللا احمد٤٦

االول57.37667دعاء عبد الباري سلطان مجذاب٤٧

االول56.12333علیاء عادل حسن إبراهیم٤٨

االول55.88905هدى فائز عبد الجبار داؤد٤٩

االول55.52857نعم یحیى قاسم یحیى٥٠

االول55.52667زیاد محمود محمد عبد اهللا٥١

االول52.97952عبیر عبد األمیر عبد الجبار اسعد٥٢

االول52.27507  ورقاء إبراهیم إسماعیل إبراهیم٥٣

االول52.23مروه علي خضر احمد٥٤

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول86.22581أیاد عبد العزیز محمود مصطفى١

االول82.92481مروان صالح جمیل قاسم٢

االول82.45514عمر ظاهر شالل منصور٣

االول80.67419بالل قاسم یحیى رحاوي٤

            جامعة الموصل                                          القسم : الریاضیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٤١٥١/٣٣/٩ في ٢٠١٠/٨/٥ م



االول77.18672   كرم جنان إبراهیم جبو٥

االول75.48947شروق محمد عزو عمر٦

االول75.30978رسل عبد الجبار عبد اهللا مسلم٧

االول72.22757مروه خالد فتحي علي٨

االول70.81955   نورا محمد خلیل مصلح٩

االول70.42506  حنین محمد غانم حسن١٠

االول69.33108محمد احمد فتحي حسن١١

االول68.20952دعاء زهیر حمید أحمد١٢

االول65.21554ایفا فاضل بهنام بولص١٣

االول64.57359ولید رمضان خلیفة حنوش١٤

االول64.54712أزهار رشید محمد عبد اهللا١٥

االول62.601لبنى علي حسن عبد١٦

االول62.44762لمى حامد سعید حمودي١٧

االول61.01654  عمر علي عزو احمد١٨

االول60.5614مروه ریاض قاسم خلیل١٩

االول58.6594أنور احمد صالح محمد٢٠

االول57.94987حسین طالل یحیى محمود٢١

االول57.76147عال جمال شهاب حمید٢٢

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول88.388535سرمد عبد الخالق صالح مصطفى١

االول82.651067ستیفن متي دانیال بطرس٢

االول82.365581هادي سلمان محمد حسین٣

االول78.889556عبیر عادل حمید محمد٤

االول75.899142جوانه بهنام ججو توما٥

            جامعة الموصل                         القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع احصاء عام

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
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االول75.594939  نوئیل نوئیل بهنام حنو٦

االول75.294899یسرى حازم مجید جرجیس٧

االول73.809356مها بشیر سامي إسماعیل٨

االول70.613816عماد ولید نجم إبراهیم٩

االول66.7012رائد خضر صلیوه سمعان١٠

االول65.592828علي نزار علي حسین١١

االول65.410474مصعب سالم طه إبراهیم١٢

االول65.102514فرحه محمود عبو مرعي١٣

االول64.3284973نور صباح یوسف یعقوب١٤

االول59.778593اعتماد جورج بهنان بولص١٥

االول59.1396595بشرى إسماعیل محمد حمادي١٦

االول58.92456قحطان هادي أحمد علي١٧

االول55.133424محمد إبراهیم صالح خضیر١٨

االول54.45808أحمد عصام غازي احمد١٩

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول90.0791هند طلعت یاسین جاسم١

االول81.375عاطره هاني محمود سلطان٢

االول78.445زینب بسام جمعة محمد٣

االول77.3027أسماء هاتف فاضل خلیل٤

االول77.1495نور عبد العزیز حسین علي٥

االول73.6445  وفاء طه إبراهیم طه٦

االول72.023علي وزان جفال مرعي٧

االول71.8068أیه مروان احمد محمد٨

االول71.765دعاء حازم احمد محمود٩

            جامعة الموصل                       القسم:االحصاء والمعلوماتیة/فرع بحوث العملیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٤١٥١/٣٣/٩ في ٢٠١٠/٨/٥ م



االول68.9318ندى نوار عبد اهللا توفیق١٠

االول62.6273ریم عبد اهللا احمد مجید١١

االول61.7668مروه لیث سعید احمد١٢

االول60.7291مؤمن عامر حسن محمد علي١٣

االول60.2954ضحى سعد إسماعیل عبد اهللا١٤

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59.5319لمیس موفق قاسم ذنون١

الثاني59.2081رنا عبد الرحیم محمد حسن٢

            جامعة الموصل                                          القسم : ھندسة البرمجیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٩٧٠٧ في ٢٠١٠/١٠/٣ م



الثاني56.6868هیلین عبد الغفار حسن حجي٣

الثاني56.3177رنان یوسف هرمز توما٤

الثاني55.7692لیلیان توفیق سعید توفیق٥

الثاني55.7029زید خلیل شهاب أحمد الطائي٦

الثاني55.3597نور سلیمان خضیر مهاوش٧

الثاني55.0098طیف حمود خضر محمود٨

الثاني54.7199أوس محمد أحمد نجیب٩

الثاني54.7035محمد ربیع قاسم محمد١٠

الثاني54.0069دیانا عماد عودیش موشي١١

الثاني53.822أیمن اقبال نجیب طوبیا١٢

الثاني53.8211محمد جاسم محمد حبیتر١٣

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني61.9038ریتا متي أسحاق متیكا١

الثاني61.1871الرا خالص ایشوع اسطیفو٢

الثاني58.4328أحمد عبد المطلب شریف حسین٣

الثاني57.0357رند جمیل متي توما٤

الثاني56.9442عمر صالح خایر محمد٥

الثاني54.9828شهد محمد زین الدین فتحي٦

الثاني53.3647نور علي عبد الحلیم أحمد٧

الثاني51.6433عبد اهللا ذنون یونس عبد اهللا٨

            جامعة الموصل                                          القسم : علوم الحاسوب

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٩٧٠٧ في ٢٠١٠/١٠/٣ م



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني60.4112أنفال عادل محمد خضر١

الثاني59.3754میسم توفیق محمد خضر اسعد٢

الثاني58.925رومان الیاس بطرس اسطیفو٣

الثاني56.304آیة ولید أحمد محسن٤

الثاني53.3401نصیر إسماعیل عزیز كوركیس٥

الثاني53.1897سارة شوقي قاسم محمد٦

الثاني52.3137أسامة أنس توفیق عبد اهللا٧

الثاني51.6761  رامي جاسم محمد مجدل٨

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني61.0183محمود أحمد محمد أحمد١

الثاني60.2014هدى حمید محمد طیب أحمد٢

الثاني59.7981   شیماء أكرم محمد مراد٣

الثاني58.9371لندا موفق فخري توفیق٤

الثاني57.7058   فراس محمد خلف محمد٥

الثاني56.2852إیناس فارس كبرئیل بهنام٦

الثاني55.6626  مهران إبراهیم رفو باكوس٧

الثاني54.4095مرح حمدان أحمد نجیب٨

الثاني53.0252عمار حامد صالح أحمد٩

            جامعة الموصل                                          القسم : الریاضیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٩٧٠٧ في ٢٠١٠/١٠/٣ م

            جامعة الموصل                         القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع احصاء عام

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٩٧٠٧ في ٢٠١٠/١٠/٣ م



الثاني51.8369نهال دانیال موسى جمجوم١٠

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني56.8714بسمان محمد علي مصطفى١

الدور الذي نجح منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت

            جامعة الموصل                       القسم:االحصاء والمعلوماتیة/فرع بحوث العملیات

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ١٩٧٠٧ في ٢٠١٠/١٠/٣ م

            جامعة الموصل                                          القسم : علوم الحاسوب

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٦١٠٦ في ٢٠١١/٣/٣٠ م



الثاني / التكمیلي57.78524جورج سلیمان هادي ایوب١

الدور الذي نجح منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني / التكمیلي54.44026  عمر زهیر مصطفى خلیل١

الثاني / التكمیلي52.30452  انور متي عبوش بني٢

            جامعة الموصل                         القسم : االحصاء والمعلوماتیة/فرع احصاء عام

  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
  سنة التخرج : ٢٠٠٩-٢٠١٠                                الشھادة : بكالوریوس

                 رقم وتاریخ االمر الجامعي : ٦١٠٦ في ٢٠١١/٣/٣٠ م


