
 جامعة تكريت                                                                          كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 2015/2016نتائج االعتراضات على نتائج الفصل الثاني الدور االول للعام الدراس 

 المرحلة: الرابعة                                                              القسم: الرياضيات

نتيجة  المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 االعتراض

 النتيجة متطابقة تبولوجي +عقدي+احصاء+معادالت+تحليل رياضي  ابو بكر سعد محسن 1

 ةالنتيجة متطابق تبولوجي+ احصاء فرحان خضير صالح 2

 النتيجة متطابقة احصاء ماهر عبد الرحمن فاضل 3

 النتيجة متطابقة تبولوجي + معادالت علي حسين عايد 4

 النتيجة متطابقة عقدي+ احصاء محمد جاسم احمد 5

 النتيجة متطابقة تبولوجي + عقدي+ احصاء+تحليل دالي سامي ناظم حسين 6

 النتيجة متطابقة + عقدي+ احصاء+ معادالت+ تحليل دالي تبولوجي سيف علي جاسم 7

 النتيجة متطابقة احصاء محمد قاسم محمد 8

 النتيجة متطابقة احصاء محمد قاسم رشاد 9

 النتيجة متطابقة تبولوجي + معادالت قيس محمد صالح  10

 النتيجة متطابقة تبولوجي + تحليل دالي علي نوري شكر 11

 الثالثةالمرحلة:                                                              القسم: الرياضيات

نتيجة  المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 االعتراض

 النتيجة متطابقة الفوضى+ نظرية المعادالت حسين محمد عبد هللا 1

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد علي صباح صادق 2

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد + تحليل رياضي محمد حسين خلف 3

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد اسيل علي خلف 4

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد عالء حسين علي 5

 القسم: الرياضيات                                                              المرحلة: الثانية

نتيجة  عليها    المواد المعترض اسم الطالب ت

 االعتراض

 النتيجة متطابقة زمر محمد عبد الرحمن حسين 1

 النتيجة متطابقة احتمالية + تحليل عددي +معادالت جزئية عبد الرحمن عبدهللا محمد 2

 النتيجة متطابقة معادالت جزئية ايمن مهدي خلف 3

 النتيجة متطابقة احتمالية +تحليل عددي اماني خالد فليح 4

 النتيجة متطابقة تحليل عددي   قبس محمد عبد الجبار 5

 القسم: الرياضيات                                                              المرحلة: االولى

نتيجة  المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 االعتراض

 متطابقةالنتيجة  اسس الرياضيات + جبر خطي حنين ربيع عبداللطيف 1

 النتيجة متطابقة تفاضل وتكامل علياء ظاهر خسارة 2

 النتيجة متطابقة احصاء يسرى طارق حمدي 3

 النتيجة متطابقة احصاء سارة ابراهيم صالح 4

 النتيجة متطابقة اسس الرياضيات + جبر خطي + تفاضل وتكامل نريمان قحطان احمد 5

 



 )دراسة صباحية( المرحلة: الرابعة                                                             الحاسوبالقسم: 

نتيجة  المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 االعتراض

 النتيجة متطابقة هندسة برمجيات+ مشروع تخرج لمياء عبيد خلف 1

 النتيجة متطابقة مشروع تخرج +نظرية المعلومات ندى صالح رشيد 2

 النتيجة متطابقة شبكات عصبية وصال سعود داؤد 3

 النتيجة متطابقة نظرية المعلومات + شبكات عصبية مصطفى فائز عبد الغني 4

 النتيجة متطابقة نظرية المعلومات زيد زهير 5

 المرحلة: الرابعة )دراسة مسائية(القسم: الحاسوب                                                             

نتيجة  المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 االعتراض

 النتيجة متطابقة هندسة برمجيات + نظرية المعلومات + نظم تشغيل منتظر حبيب حسن 1

 النتيجة متطابقة هندسة برمجيات عماد خلف علوان 2

 متطابقةالنتيجة  شبكات عصبية عبد الرحمن حسين علي 3

+  هندسة برمجيات + شبكات عصبية + نظم تشغيل مروة شالل جابر  4

 قواعد بيانات )تحميل(

 النتيجة متطابقة

 النتيجة متطابقة قواعد بيانات )تحميل( حسين علي اكبر 5

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان )تحميل( احمد حامد تركي 6

 المرحلة: الثالثة )دراسة صباحية(                                    القسم: الحاسوب                         

نتيجة  المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 االعتراض

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد ضحى عدنان محمود 1

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان عمر رعد ياسين 2

 متطابقةالنتيجة  منهج بحث مأمون موفق ابراهيم 3

 النتيجة متطابقة منهج بحث معاذ فرمان اسماعيل 4

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان + نظرية اعداد طيبة طالل جاسم 5

 

 القسم: الحاسوب                                                             المرحلة: الثالثة )دراسة مسائية(

 نتيجة االعتراض عليها    المواد المعترض اسم الطالب ت

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان + نظرية اعداد+ قواعد بيانات عبد هللا ذياب صالح 1

 النتيجة متطابقة + تفاعل االنسان + قواعد بيانات تحليل وتصميم رائد رمضان عبدهللا 2

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان محمد ليث زبيدي 3

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان + نظرية اعداد + قواعد بيانات + شبكات اتصاالت بالل عز الدين 4

 النتيجة متطابقة قواعد بيانات + منهج بحث + تفاعل االنسان  + نظرية اعداد ماهر شرهان دحام 5

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان + منهج بحث خالد عبد الستار سلمان 6

 النتيجة متطابقة فلسفة علم محمد فؤاد طه 7

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد امنة كامل ابراهيم 8

 النتيجة متطابقة + منهج بحث تفاعل االنسان ديما محمد صبحي 9

 النتيجة متطابقة نظرية اعداد + قواعد بيانات نور ابراهيم تركي 10

 النتيجة متطابقة تفاعل االنسان محمد عبيد رجب 11

 النتيجة متطابقة + هياكل بيانات ) تحميل( تفاعل االنسان + قواعد بيانات حميديذو الفقار مؤيد  12

 النتيجة متطابقة + منهج بحث تفاعل االنسان قصي ياسين علي 13



 النتيجة متطابقة نظرية اعداد هند حسن ثامر 14

15 

 

حاسوبية )تحميل(+نظرية اعداد+خوارزميات+تفاعل  رنا سعد حمدان

 بيانات االنسان+قواعد

 النتيجة متطابقة

  

 القسم: الحاسوب                                                             المرحلة: الثانية )دراسة صباحية(

 نتيجة االعتراض المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 النتيجة متطابقة  نظرية احتسابيه   مصطفى سالم خليل 1

 النتيجة متطابقة هياكل + برمجة متقدمة ) تحميل( حارث صفوان 2

 النتيجة متطابقة هياكل + معالجات + تفاضل ) تحميل( عبدهللا ابراهيم عبدهللا 3

 النتيجة متطابقة نظرية احتسابيه  + معالجات + تفاضل ) تحميل( عبدهللا مثنى حسن 4

+رياضيات نظرية احتسابيه  +عددي + معالجات  النوري عكاب حواس 5

 حاسوبية + تفاضل ) تحميل(

 النتيجة متطابقة

 القسم: الحاسوب                                                             المرحلة: الثانية )دراسة مسائية(

 نتيجة االعتراض المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 النتيجة متطابقة معالجات +رياضيات حاسوبيةنظرية احتسابيه  + هياكل +  محمود فارس صالح 1

 النتيجة متطابقة نظرية احتسابيه   احمد عبد الرحمن عايد 2

 النتيجة متطابقة نظرية احتسابيه  + هياكل + عددي محمود ناظم عبدهللا 3

 النتيجة متطابقة نظرية احتسابيه  + هياكل+ معالجات شيام جاسم صالح 4

 النتيجة متطابقة نظرية احتسابيه  + هياكل احمد حامد جميل 5

 النتيجة متطابقة برمجة مرئية كنعان صباح مسربت 6

 النتيجة متطابقة رياضيات حاسوبية غفوري كريم علي 7

 النتيجة متطابقة رياضيات حاسوبية علي طارق جاسم 8

 النتيجة متطابقة +رياضيات حاسوبيةنظرية احتسابيه   وليد خالد رشيد 9

 النتيجة متطابقة هياكل ابو ذر سعد محسن 10

+ رياضيات  نظرية احتسابيه  + هياكل+ عددي+ معالجات ايهاب عبدالرزاق عزالدين 11

 حاسوبية +تصميم وتحليل نظم

 النتيجة متطابقة

 النتيجة متطابقة +رياضيات حاسوبية هياكل+ عددي+ معالجات نور الدين شريف عبدالحميد 12

 النتيجة متطابقة هياكل نايفاحمد عرف  13

 النتيجة متطابقة رياضيات حاسوبية دريا صباح اسد هللا 14

 النتيجة متطابقة + برمجة مرئية عددي+ معالجات منى عيدان 15

 النتيجة متطابقة +رياضيات حاسوبية نظرية احتسابيه  + هياكل مصطفى رعد مولود 16

 النتيجة متطابقة وتحليل نظم +تصميم  هياكل اسامة منير محمود 17

 النتيجة متطابقة نظرية احتسابيه   علي حسن محمد 18

 النتيجة متطابقة +رياضيات حاسوبية نظرية احتسابيه  + عددي+ معالجات علي عبدالكريم محمد 19

  

 

 

 

 

 



 

 

 المرحلة: االولى  )دراسة صباحية(القسم: الحاسوب                                                             

 نتيجة االعتراض المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 النتيجة متطابقة  تصميم منطقي  +برمجة   العال جمال مولود 1

 النتيجة متطابقة تصميم منطقي + ديمقراطية عائشة رياض ناظم 2

 النتيجة متطابقة تصميم منطقي +برمجة + تكامل عبد هللا قاسم مزعل 3

 النتيجة متطابقة تصميم منطقي ناهض شاكر كامل 4

 النتيجة متطابقة تصميم منطقي +برمجة + تكامل + احصاء محمد حسن محمد صالح 5

 النتيجة متطابقة برمجة + تكامل غيث عبدالخالق سعدون 6

 النتيجة متطابقة برمجة متقدمة +تفاضل وتكامل حفصة فالح ايوب 7

 النتيجة متطابقة تفاضل وتكامل جمعة محمد 8

 النتيجة متطابقة إحصاء+تفاضل وتكامل+تصميم منطقي ايمن عبد هللا محمد 9

 القسم: الحاسوب                                                             المرحلة: األولى  )دراسة مسائية(

 االعتراض نتيجة المواد المعترض عليها    اسم الطالب ت

 النتيجة متطابقة تصميم منطقي +برمجة + تكامل احمد قاسم مزعل 1

 النتيجة متطابقة برمجة + تكامل  سيف جاسم محمد 2

 النتيجة متطابقة تصميم منطقي +برمجة + تكامل نور محمد غني 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


