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90.843االولذكریاسر محمد خزعل محمدھندسة البرمجیات1

83.758االولذكرأسامة سعد اهللا محمد حسینھندسة البرمجیات2

83.717االولانثىمریم حسین مرعي حسنھندسة البرمجیات3

82.052االولانثىهبة عبد الخالق احمد شهابھندسة البرمجیات4

80.862االولذكریونس غانم حسین قوجةھندسة البرمجیات5

80.516االولانثىمروة نجم عبد جادرھندسة البرمجیات6

79.807االولذكراحمد ثائر احمد خلیلھندسة البرمجیات7

79.112االولذكرعبد الخالق محمد أمین سعید بابكرھندسة البرمجیات8

79.108االولذكرعلي زین العابدین عبد الرزاق محمد نوريھندسة البرمجیات9

78.623االولانثىیاسمین أسامة سعید یونسھندسة البرمجیات10

75.601االولانثىزهراء صادق رستم عليھندسة البرمجیات11

75.136االولانثىأمنة عبد الحق رشید عیسىھندسة البرمجیات12

75.129االولذكرمحمد غازي حسین غائبھندسة البرمجیات13

75.128االولانثىمارلین قریاقوس الیاس شمعونھندسة البرمجیات14

74.766االولذكراحمد سعد یاسین نوريھندسة البرمجیات15

72.350االولانثىزهراء سالم سلیمان داؤدھندسة البرمجیات16

71.685االولانثىرشا علي الفي سلطانھندسة البرمجیات17

70.803االولانثىظفر ظاهر شویت عبوشھندسة البرمجیات18

70.569االولانثىتارا فوزي صدیق سعیدھندسة البرمجیات19

70.427االولانثىهاجر محمد صالح ذنون یونسھندسة البرمجیات20

70.240االولانثىرشا طارق رشاد سلیمانھندسة البرمجیات21

70.221االولانثىمیرنا بهجت بهنام حنوھندسة البرمجیات22

69.646االولذكرروناك روفائیل حنا نوحھندسة البرمجیات23

68.705االولذكراحمد راغب حامد عبداهللاھندسة البرمجیات24

68.550االولذكرعلي حسین علي شحنةھندسة البرمجیات25

67.693االولانثىنور خزعل الیاس حموديھندسة البرمجیات26

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/ جامعة الموصل 



67.684االولانثىنور غسان عبد اهللا عبد الرحمنھندسة البرمجیات27

67.164االولذكرمشتاق طالب حصوة عليھندسة البرمجیات28

66.697االولانثىمریم الهام مجید بهنامھندسة البرمجیات29

66.644االولانثىریمه نبي محمود سعیدھندسة البرمجیات30

65.948االولانثىمیسلون عبد خضیر عبدھندسة البرمجیات31

65.839االولانثىرنا محمد عبد اهللا داؤدھندسة البرمجیات32

65.550االولانثىرجاء غانم حسین قوجةھندسة البرمجیات33

65.032االولانثى أزل یحیى قاسم یحیىھندسة البرمجیات34

64.984االولانثىأسماء محمد یونس زین العابدینھندسة البرمجیات35

64.909االولذكرمناف حازم عزیز عبد القادرھندسة البرمجیات36

64.726االولذكرنواف جمال محمد معروفھندسة البرمجیات37

64.150االولانثىمروة إسماعیل شكر محمودھندسة البرمجیات38

63.623االولانثىأالء زهیر مصطفى خلیلھندسة البرمجیات39

63.225االولانثىسرى معتز یحیى محمدھندسة البرمجیات40

63.010االولانثىحنان طالل جالل ابراهیمھندسة البرمجیات41

62.659االولانثىزهراء احمد یوسف حسینھندسة البرمجیات42

62.324الثانيانثىإیناس رائد عبد العزیز احمدھندسة البرمجیات43

62.096االولذكرطارق خالد عبد اهللا جراحھندسة البرمجیات44

61.983الثانيانثىرؤى ولید غانم احمدھندسة البرمجیات45

61.864االولانثىسرى تحسین بشیر عبد اهللاھندسة البرمجیات46

61.820الثانيذكرمروان سامر سامي مجیدھندسة البرمجیات47

61.314االولانثىأمنة حسن فتحي ذنونھندسة البرمجیات48

61.156االولانثىنفلة سعید میخا حناھندسة البرمجیات49

59.994الثانيانثىمها حمادي نجم مهیديھندسة البرمجیات50

59.935االولذكراحمد راغب محمد یونس حمزةھندسة البرمجیات51

59.911االولانثىدموع حسین یونس یوسفھندسة البرمجیات52

59.906االولانثىإیمان عبد اهللا فتحي خلیلھندسة البرمجیات53

59.615االولانثىهبة محمد أمین عبوش حسینھندسة البرمجیات54

59.373الثانيذكرعلي احمد عبد الرزاق عليھندسة البرمجیات55

58.535االولانثىمها شكر محمود داؤدھندسة البرمجیات56

58.498االولانثىأمنة إسماعیل عبد القادر إسماعیلھندسة البرمجیات57

58.320االولذكرأسامة زاهد غانم نعميھندسة البرمجیات58



58.273الثانيانثىنوره عبد الفتاح عثمان قاسمھندسة البرمجیات59

58.232االولذكرعبد السالم احمد محمد نایفھندسة البرمجیات60

57.830الثانيذكرمهدي صالح حجي عليھندسة البرمجیات61

57.119الثانيانثىناریمان جمیل خضر ججيھندسة البرمجیات62

56.989االولذكرصالح حسن علي شعیبھندسة البرمجیات63

56.920االولانثىزهراء نزار محمود عزیزھندسة البرمجیات64

56.379االولذكریوسف محمد عمر ذنونھندسة البرمجیات65

56.175االولانثىسارة حسین محمد علي توفیقھندسة البرمجیات66

56.020الثانيذكرمحمود احمد محمود احمدھندسة البرمجیات67

55.579الثانيانثىضفاف صالح یوسف عمرھندسة البرمجیات68

55.575االولذكرنور سالم عیسى بطرسھندسة البرمجیات69

55.194الثانيذكرسدیر نادر یوسف عبوھندسة البرمجیات70

54.970الثانيانثىندى نایف صالح خضرھندسة البرمجیات71

54.873الثانيذكرالحكم سمیر قاسم خلیلھندسة البرمجیات72

54.602االولذكراحمد إدریس كنعان سلیمانھندسة البرمجیات73

53.811الثانيذكراحمد محمد هادي محمدھندسة البرمجیات74

53.440الثانيانثىهالة میسر ضرار محمدھندسة البرمجیات75

53.213الثانيذكرعبد اهللا بشیر حامد أمینھندسة البرمجیات76

53.193الثانيذكرإبراهیم خلیل إبراهیم محمودھندسة البرمجیات77

52.933الثانيانثىنور سالم شیبان حسنھندسة البرمجیات78

52.355الثانيذكرسفیان احمد یوسف خموھندسة البرمجیات79

52.110الثانيذكرأشیر فائق قیا منصورھندسة البرمجیات80

51.202الثانيذكرعبد الرزاق مروان عبد الرزاق خلیلھندسة البرمجیات81

85.290االولذكراحمد فهر فاضل إسماعیلعلوم الحاسوب1

84.253االولذكرمصطفى باسم محمود رحیمعلوم الحاسوب2

83.449االولذكرمحمد عبد الكریم محمد حسینعلوم الحاسوب3

81.765االولذكرمحمد جاسم مصطفى حسینعلوم الحاسوب4

81.139االولذكرعمر فارس عبد الستار حسینعلوم الحاسوب5

74.396االولانثىمنیرة یوسف یعقوب یوسفعلوم الحاسوب6

74.252االولذكرمحمد فیصل عبد الرحمن محمدعلوم الحاسوب7

72.659االولانثىسندس محمد علي سلیمانعلوم الحاسوب8

72.021االولانثىمها عبد اهللا احمد سامي شهابعلوم الحاسوب9



71.542االولذكرحسین محمد علي شریف حامدعلوم الحاسوب10

69.972االولانثىشهد خالد جاسم محمدعلوم الحاسوب11

69.802االولذكرمحمد حكیم شهاب احمدعلوم الحاسوب12

69.419االولانثىریام جاسم حامد جاسمعلوم الحاسوب13

69.327االولانثىشهد خالد هاشم بشیرعلوم الحاسوب14

68.674االولذكرزید قصي جمال عبد القادرعلوم الحاسوب15

67.935االولانثىحسنین ثائر ازهر ابراهیمعلوم الحاسوب16

67.513االولانثىرؤى عبد الجواد محمد احمدعلوم الحاسوب17

67.407االولانثىزهراء عبد اهللا حسن مصطفىعلوم الحاسوب18

67.238االولذكرانس مقداد ابراهیم اسماعیلعلوم الحاسوب19

66.185االولانثىصابرین رشید عبد الواحد فیاضعلوم الحاسوب20

65.862االولانثىایة یحیى محمد احمدعلوم الحاسوب21

65.816االولذكردلزار عبد اهللا توفیق الیاسعلوم الحاسوب22

65.708االولذكراحمد میسر محمود  ذنونعلوم الحاسوب23

65.444االولانثىنبراس ولید شریف ذنونعلوم الحاسوب24

64.409االولذكرثواب محمد توفیق ابراهیم محمد عليعلوم الحاسوب25

64.288االولذكرعلي اكرم سعید احمدعلوم الحاسوب26

64.112االولانثىرشا وجدي عبد القادر شریفعلوم الحاسوب27

63.386االولانثىسیلدا سهیل نجم  عبد اهللاعلوم الحاسوب28

62.679االولذكرطیف معن نوح عبد اهللاعلوم الحاسوب29

62.600االولانثىنادیة عبد الرحمن حمید خلیلعلوم الحاسوب30

61.825الثانيذكرساالر عز الدین محمد صالح عليعلوم الحاسوب31

61.479االولذكرمامون حمد شالل مرعيعلوم الحاسوب32

61.355الثانيانثىساره یونس اسماعیل ابراهیمعلوم الحاسوب33

61.320االولانثىالحان ممتاز جمیل ذنونعلوم الحاسوب34

60.800الثانيانثىوفاء شكر محمد الصالحعلوم الحاسوب35

60.788االولانثىمروة قصي زكي یحیىعلوم الحاسوب36

60.733االولانثىشهد سعد هاشم محي الدینعلوم الحاسوب37

60.611االولانثىمروة صباح مالو حسینعلوم الحاسوب38

60.504االولذكرعبد السالم هشام شكر محمودعلوم الحاسوب39

60.232الثانيانثىهالة محمد طاهر جوهر محمد أمینعلوم الحاسوب40

60.151االولانثىسارة نضال احمد داؤودعلوم الحاسوب41



59.706االولانثىبشرى فالح حسن ابراهیمعلوم الحاسوب42

59.533االولانثىشهد طه احمد عزیزعلوم الحاسوب43

59.508االولانثىمروة اكرم داؤد سلیمانعلوم الحاسوب44

59.406االولذكرسیف حسین محمود حمیدعلوم الحاسوب45

59.375االولانثىمنار نوفل محمود اسماعیلعلوم الحاسوب46

59.201االولذكریوسف مثنى اكرم دحامعلوم الحاسوب47

59.132الثانيانثىجیهان نجم عبداهللا مصطفىعلوم الحاسوب48

59.042االولانثىرنا شهاب احمد عبیدعلوم الحاسوب49

58.97االولذكرولیم نعیم بهنام مرقصعلوم الحاسوب50

58.903االولانثىشهد عمار سعد اهللا فاضلعلوم الحاسوب51

58.854االولذكرعمر عبد االله یونس محمدعلوم الحاسوب52

58.687االولذكرعبدالناصر صباح زكي داؤودعلوم الحاسوب53

58.671االولذكریاسر ریاض ناظم عبد اهللاعلوم الحاسوب54

58.616الثانيذكرغسان یونس احمد شهابعلوم الحاسوب55

58.519الثانيذكرریان علي خالد خلیلعلوم الحاسوب56

58.484االولانثىابتهال شكیب  ذنون زینوعلوم الحاسوب57

58.300الثانيانثىفاطمة عویس مصلح خلفعلوم الحاسوب58

58.223الثانيانثىعمرة محمد صالح حسینعلوم الحاسوب59

58.078الثانيانثىنور محمد علي فارس محمدعلوم الحاسوب60

58.030الثانيذكرقبس فتحي حسن محمدعلوم الحاسوب61

57.962االولانثىهبة زیاد غانم عبد الفتاحعلوم الحاسوب62

57.855الثانيانثىاسماء ولید جهاد صالحعلوم الحاسوب63

57.771االولذكربسمان امر جلیل بهنامعلوم الحاسوب64

57.730الثانيذكرایهاب عمر حامد محمدعلوم الحاسوب65

57.641الثانيانثىرحمة محمد طه داؤدعلوم الحاسوب66

57.543االولانثىهند مروان حازم محمدعلوم الحاسوب67

57.527الثانيذكرعالء طالل حازم سلیمانعلوم الحاسوب68

57.498الثانيذكرخالد محمد سلیمان خلفعلوم الحاسوب69

57.453االولذكراحمد طه مصطفى اسماعیلعلوم الحاسوب70

57.430الثانيانثىأسماء زهیر فاضل یونسعلوم الحاسوب71

57.363االولذكراحمد محمد حسین صالحعلوم الحاسوب72

57.185الثانيانثىرؤى سالم عبدالرحمن نوريعلوم الحاسوب73



56.743االولذكرمحمد عادل عبد الواحد جاسمعلوم الحاسوب74

56.681االولذكرماجد حامد ابراهیم عویدعلوم الحاسوب75

56.600الثانيذكرمحمد ذنون اسماعیل سعیدعلوم الحاسوب76

56.394الثانيذكرمحمد احمد عبد اهللا فخريعلوم الحاسوب77

56.269االولذكرنبیل رافع عزالدین عبداهللاعلوم الحاسوب78

55.564الثانيانثىمروى عبداهللا حكمت حمیدعلوم الحاسوب79

55.464الثانيذكراحمد ذیاب بریان حراميعلوم الحاسوب80

55.403االولانثىحنین عبد الغفور جاسم سالمعلوم الحاسوب81

55.355الثانيذكراحمد سالم اسماعیل محمدعلوم الحاسوب82

55.094الثانيذكرمثنى خلف ابراهیم حماديعلوم الحاسوب83

55.011الثانيذكرزید نبیل عبدالمجید جاسمعلوم الحاسوب84

54.981الثانيذكرأیمن محمود احمد الیاسعلوم الحاسوب85

54.719الثانيانثىاالء عدنان جمال بكرعلوم الحاسوب86

54.668الثانيذكرزوزان صدیق عزیز عبدالرحمنعلوم الحاسوب87

54.642الثانيذكرشوان فرید عبد اهللا محیرعلوم الحاسوب88

54.470الثانيذكرمرتضى قاسم محمد جابرعلوم الحاسوب89

53.593الثانيانثىحوران علي محمد عبد اهللاعلوم الحاسوب90

53.317الثانيذكرأبي عادل سلیمان سلطانعلوم الحاسوب91

52.559الثانيانثىعال عامر علي داؤودعلوم الحاسوب92

51.096الثانيانثىربا شمس الدین ابراهیم احمدعلوم الحاسوب93

87.807االولانثىإسراء محمود یحیى خلیلالریاضیات1

86.653االولانثىحنین عادل عبد الرحمن حسینالریاضیات2

85.517االولانثىلیندا أكرم عبد الواحد محمدالریاضیات3

80.757االولذكرمحمد علي محمد علي احمدالریاضیات4

80.428االولانثىمناهل عواد حمد حسنالریاضیات5

77.347االولذكرهیثم نشوان محمد صالحالریاضیات6

74.913االولذكرأزهر محمد حاجو حسنالریاضیات7

73.933االولانثىضحى حمید محمد خلیلالریاضیات8

69.603االولذكرسعد عبد الحلیم عبدو عليالریاضیات9

67.552االولانثىهبة محمد یاسین محمدالریاضیات10

67.128االولانثىسمیة محمد عبد المحي سلمانالریاضیات11

65.441االولذكرمروان احمد عطیة كاظمالریاضیات12



64.516االولانثىرفل فارس فائق توفیقالریاضیات13

64.034االولانثىأطیاب عماد أسد عبد اهللالریاضیات14

62.457االولانثىإباء رافع عبد سعیدالریاضیات15

62.264االولذكرصالح جاسم عوده صالحالریاضیات16

61.260الثانيانثىاسماء مؤید یحیى مجیدالریاضیات17

60.387االولانثىهند كمال عزیز ججوالریاضیات18

59.648االولذكرمحمد حازم إبراهیم خطابالریاضیات19

59.249الثانيانثىسرى محسن علي حسینالریاضیات20

59.120الثانيذكرراكان جمیل محمد حسینالریاضیات21

58.956الثانيانثىنور سلیمان جرجیس سلیمانالریاضیات22

57.541الثانيانثىهیام سامي عبد محمدالریاضیات23

54.786االولانثىعال حازم محمد قدوالریاضیات24

90.153االولانثىفاطمة عبد الرزاق أیوب مصطفىاالحصاء والمعلوماتیة1

89.069االولانثىأزهار سالم احمد محموداالحصاء والمعلوماتیة2

86.111االولذكراوس عطا اهللا مطلوب حشاشاالحصاء والمعلوماتیة3

86.011االولانثىارلیت صبري موسى جمجوماالحصاء والمعلوماتیة4

84.570االولذكرعدنان مصطفى حسین مصطفىاالحصاء والمعلوماتیة5

80.060االولانثىراویة عماد كریم عبد الجباراالحصاء والمعلوماتیة6

79.049االولانثىتقى نظیر احمد عبد اهللاالحصاء والمعلوماتیة7

78.699االولذكراحمد مطلك عبد اللطیف حسیناالحصاء والمعلوماتیة8

72.565االولانثىسارة علي حسن محمداالحصاء والمعلوماتیة9

71.738االولانثىزینب فواز عبد الرحمن عبد القادراالحصاء والمعلوماتیة10

70.804االولانثىنهى احمد مجید بشیراالحصاء والمعلوماتیة11

70.121االولذكرإیاد صبري فنیخر داموكاالحصاء والمعلوماتیة12

69.515االولانثىشیرین نصیر هرمز  یوسفاالحصاء والمعلوماتیة13

69.354االولذكررسول علي حسین عباساالحصاء والمعلوماتیة14

67.754االولذكرنوار خالد إدریس منسياالحصاء والمعلوماتیة15

67.329االولانثىسحر محمد حمادي رجباالحصاء والمعلوماتیة16

65.798االولانثىإكرام خضر یوسف حنااالحصاء والمعلوماتیة17

64.864االولانثىرونزة رفعت شمعون سلیماناالحصاء والمعلوماتیة18

64.591االولانثىإسراء ولید محمد سعودياالحصاء والمعلوماتیة19

63.463االولذكررعد خلیل غانم عبداالحصاء والمعلوماتیة20



62.710الثانيذكرعلي یعقوب حمید وطناالحصاء والمعلوماتیة21

62.471االولانثىدالیا غانم حمدي عباوياالحصاء والمعلوماتیة22

62.045الثانيذكریونس سلیمان خالد حسناالحصاء والمعلوماتیة23

61.206االولانثىشهد صالح الدین شمس الدین صالحاالحصاء والمعلوماتیة24

60.697الثانيانثىعال كنعان نایف سعیداالحصاء والمعلوماتیة25

60.314الثانيذكرآري شیرزاد محمد نورياالحصاء والمعلوماتیة26

59.775الثانيانثىقبس إبراهیم صبري إبراهیماالحصاء والمعلوماتیة27

59.595االولذكرزیدون مؤید شهاب احمداالحصاء والمعلوماتیة28

59.559الثانيذكریونس محمود عبد الكریم أمیناالحصاء والمعلوماتیة29

59.017الثانيانثىأالء فواز عبد القادر مصطفىاالحصاء والمعلوماتیة30

58.584الثانيذكراحمد رشاد علي فرحاناالحصاء والمعلوماتیة31

58.315الثانيانثىسروة سالم صالح عبدالقادراالحصاء والمعلوماتیة32

57.659االولانثىإخالص علي یونس محمداالحصاء والمعلوماتیة33

57.498االولذكرصبار رحیل مجول إبراهیماالحصاء والمعلوماتیة34

56.436الثانيانثىدنیا فریق مصطفى عثماناالحصاء والمعلوماتیة35

55.379الثانيذكراحمد حسین محمد علياالحصاء والمعلوماتیة36

55.034الثانيذكرمحمود شاكر حماد عواداالحصاء والمعلوماتیة37


