
 

                              2انكليزيالمادة:          االولى المرحلة  -قسم الرياضيات    كلية علوم الحاسوب والرياضيات/   جامعة تكريت

                      د.عدنانمدرس المادة :

ـــم ت ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كتابة %51السعي االس

  51 االء عبد هللا محمد خلف 1

  55 ابتهال ثامر سلطان 2

  ------------ ابراهيم خلف سالم 3

  ------------ ابراهيم خير هللا محمد 4

  ------------ ابراهيم عبد هللا عطية 5

  51 ابراهيم عبدهللا ابراهيم 6

  51 احمد راضي رافع / م 7

  51 احمد سامي عبد 8

  51 احمد عايد عجمي 9

  ------------ احمد عبدهللا احمد 11

  9 احمد عالء حسين 11

  51 احمد قحطان جاسم 12

  51 اخالص عمار سعيد 13

  51 امين محمود جاسم 14

  ------------ احمد / رايالف ضياء  15

  ------------ ايهاب سلمان احمد 16

  55 ايهاب محمد محمود 17

  ------------ بتول ثامر علي 18

  ------------ جعفر صادق عبد الجبار 19

  ------------ جيهان قحطان عدنان / ر 21

  ------------ حاتم نايف صالح / ر 21

  51 حارث عبد علي 22

  ------------ حذيفة خليل حميد / ر 23

  ------------ حسام حميد مصلح / ر 24

  ------------ ليلحسن علي خ 25

  ------------ حسنين محمد حميد 26

  ------------ حسين مثنى حسين 27

  51 عليحمد محمد  28

  55 حمزة خالد احمد حسن 29

  ------------ / ر هللاحمزة عبد الرحمن عبد 31

  ------------ حنين ربيع عبد اللطيف / ر 31

  ------------ حيدر مثنى محمد / ر 32

  55 لدخالد احمد مع 33

  ------------ دعاء قحطان شهاب 34

  51 رسل حميد عباس 35

  51 رسل محمد حسين 36

  ------------ رشيد عطاهللا رشيد 37

  ------------ رندة خزعل حسن 38

  ------------ زبيدة محمد حسن 39

  ------------ زهراء فائق كاظم 41

  ------------ زياد حميد عطشان / ر 41

  55 تزينة جنان جود 42

  ------------ /رسارة ابراهيم صالح 43

  ------------ سالم محمود صالح 44

  51 سجاد محمد مهدي 45

  51 سجى علي حسين حمد 46

  ------------ سحر ظاهر هزاع / ر 47

  ------------ سالم محمد حسن / ر 48

  ------------ عالوي حسين / رسمر  49

  ------------ سنكر خليل محمد 51

  ------------ سيف الدين سالم 51

  51 سيف شاكر علي 52

  ------------ شهاب احمد المي 53

  51 صفا شاكر محمود 54



  ------------ صفا محمد دخيل 55

  51 صفا محمود فيصل 56

  ------------ صفاء ثابت حسن 57

  ------------ صفاء شاكر خضر 58

  ------------ ضياء شاكر خضر 59

  ------------ ضياء صالح درويش 61

  51 عباس فاضل حسن 61

  ------------ / رعبد السالم ماجد عجمي  62

  ------------ عبد العزيز علي نوري 63

  51  عبد الملك صالح داؤود /م 64

  51 جاسم عبدالصمد حمدان 65

  51 عبدهللا احمد نصيف 66

  51 عذراء عبد الرزاق جاسم 67

  51 عال عادل عيسى 68

  51 عبيسعلي حسن  69

  9 نيعبد حسعلي  71

  ------------ علي ناجح عبدالكريم/ر 71

  51 لمعمار حسين سا 72

  ------------ عمر احمد ابراهيم 73

  51 عمر رمضان علي 74

  55 عمر عامر محمد 75

  ------------ عمر عبد العليم فوزي 76

  51 موسى عمر عبد اللطيف 77

  ------------ عيسى ناجح عبد الكريم 78

  55 غادة علي جمعة 79

  ------------ غزوان جاسم حسين 81

  51 غفران خليل اسماعيل 81

  51 فنر غدير مطلك 82

  ------------ كاظم سليم كاظم 83

  51 ماريا ابراهيم شكوري 84

  ------------ محمد االمين رعد خزعل 85

  ------------ محمد حميد بدران 86

  55 محمد زيدان خلف 87

  ------------ محمد فاضل غائب 88

  51 محمد مطشر جواد كاظم 89

  51 محمد هاشم محمد 91

  9 محمود عبيد نور / م 91

  51 مريم حبيب فهد 92

  55 مصطفى سليم جبار 93

  51 مصطفى علي خير هللا /م 94

  ------------ مصطفى لفته عطشان 95

  51 مهند نعمان حسن 96

  55 نايف عبد حسين 97

  ------------ ندى احمد نعمان 98

  ------------ نهى احمد سعيد 99

  ------------ هاشم عبدهللا حسين 111

  51 هدى عباس غزال 111

  51 همام هاشم حمد 112

  51 وسام عبد الجبار عزرا 113

  ------------ وسام محمود عبد الفتاح / ر 114

  ------------ ياسر احمد تركي 115

  ------------ حسين صالحياسين  116

  51 يحيى عبد عكلة / م 117

   يسر طارق حمدي / ر 118

   اثير مزاحميعرب  119

 

 

                   


