
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٦٣٫٤٠٩٥٩٦٢٧رنا عبداإللھ محمد رحاوي1
الثاني ٥٩٫٦٦٦٥٨٣٨٥مھا إسماعیل إبراھیم عبو2
الثاني ٥٩٫٤٣٢١٧٣٩١تمارة حازم أیوب فتحي3
الثاني ٥٨٫٧٨٣٢٢٩٨١رؤى عز الدین محمد علي أمین4
الثاني ٥٦٫١٢٣٥٠٩٣٢نور عصام مصطفى شاكر5
الثاني ٥٤٫٢٩٩٨٧٥٧٨زینب نزار احمد شھاب6

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٥٩٫٨٣٤٧٦ربى عدنان محمد عمر1
الثاني ٥٩٫٨٠٩٠٥فرح عامر عبدالجبار مراد2
الثاني ٥٩٫٥٩٩٠٥إسراء أنور عبدالرزاق عبدالشكور3
الثاني ٥٨٫٤٣٣٨١غفران سالم محمد محمود4
الثاني ٥٧٫٩٠٤٤٢شھد لیث محمد محمود5
الثاني ٥٧٫٤٣٦١٩نرمین بھنام فیلیفوس یوسف6
الثاني ٥٦٫١١أمنة میسور إسماعیل یاسین7
الثاني ٥٥٫٥١٢٨٦زھراء محمد صالح ماجد محفوظ8
الثاني ٥٥٫٣٠٣٦٨زینة خالد احمد محمد أمین9
الثاني ٥٤٫٨١٠٤٨عذراء زورا بھنام مرقص10
الثاني ٥٣٫٩٠٥٥٨كوثر قاسم یحیى سلیمان11
الثاني ٥٣٫٨٠٣٨١علي احمد إبراھیم حمو12
الثاني ٥٣٫٤٨٠٩٥جھاد إبراھیم علي احمد13
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              جامعة الموصل                                         القسم : الریاضیات
   كلیة علوم الحاسوب والریاضیات                            الدراسة : الصباحیة
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الثاني ٦١٫٠٨٧٤٧ساره عبداإللھ احمد مصطفى1
الثاني ٦٠٫٦٤٣٦١لیلى حسین محمد شیخو2
الثاني ٥٨٫٢٧٠٦٨مزھر محمد عبد صالح3
الثاني ٥٦٫٨٩٣٩٨مھند انعم سعدون محمد4
الثاني ٥٦٫٢٢٠٠٥رواء خالد كریم بطرس5
الثاني ٥٥٫٧٩٧٤٩جوفیان نجاح أوراھا بتي6
الثاني ٥٥٫٥٥٤١٤شھد درید جودت مجید7
الثاني ٥٥٫٤٠٠٨٥أوس زیاد سلمان مھدي8
الثاني ٥٥٫٣٨٤٤٦دالل رفعت سالم إبراھیم9

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٦٨٫٧٦٤٧٨سما علي عبدالحلیم احمد1
الثاني ٦٦٫٥٢٠٩٣زھاء عبداهللا علي جدوع2
الثاني ٥٨٫٧٤٣٦٨نور محمد خضر كردي3
الثاني ٥٤٫٧٩٧٣٨عمر عماد عبدالرحمن عبداهللا4
الثاني ٥٢٫٦٨٤٢٥احمد محمد سامي نذیر5
الثاني ٥١٫٧٨٦٩تیسیر عبد خزعل ھالل6
الثاني ٥١٫٤٢٧٣٨مروان محجوب محمود بلو7

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني ٥٩٫٣٨٢٢٧ریحان عبدالوھاب یونس محمود1
الثاني ٥٩٫١٧٨١٨ماھر محمد حمید محمود2
الثاني ٥٩٫٠٨٧٨٨مھا عبدالحافظ طھ محمد3
الثاني ٥٧٫٦٢٦٨٢ریان مكنى یونس یحیى4
الثاني ٥٧٫١٩٩٥٥مھند محمد اسماعیل مصطفى5
الثاني ٥٦٫٦٣٢٢٧غیث محمد یحیى محمد6
الثاني ٥٣٫٢٤٧٢٧محمدالحكم مقداد محي الدین مصطفى7
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