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كتابًةرقماًكتابًةرقماًكتابًةرقماً

 اثنان وثالثون32االء بهاء سعيد مصطفى

 ثالثون فقط30احمد خالد احمد عبد السالم

 أربعة وعشرون24احمد عدنان احمد صالح

 خمسة وثالثون35اسراء مظهر سحاب مطر

 خمسة وثالثون35افنان محمد بدران حميد

 ثمانية وثالثون38امنية جمال  احمد حميد

 أربعة وثالثون34ايالف محمد عطية علي

 واحد وثالثون31براء احمد حمد طلب

 اثنان وعشرون22بسعاد احمد محمد حسين

 أربعة وثالثون34بكر سفيان فيصل فوزي

 ثالثة وثالثون33بكر عامر طاهر حسن

 تسعة وعشرون29جعفر جاسم كريم حسين

 واحد وثالثون31حسين علي قحطان حسن

 سبعة وعشرون27حنين فاضل حسين حمد

 ثمانية وعشرون28دحام محمد عبدالكريم قدوري

 واحد وثالثون31رعد عبدالباقي جمعة شكر

 تسعة وثالثون39رغد سعد لطيف محمود

 خمسة وثالثون35ريم يوسف سليمان محمد

 أربعة وثالثون34زينب احمد غشان رحيل

 خمسة وثالثون35زينب فؤاد  فاروق عبد الرزاق

 خمسة وثالثون35زينب وسام قادر ذياب

 خمسة وعشرون25زينة احمد عدنان حميد

 اثنان وعشرون22سلوان عدنان جاسم محمد

 أربعون فقط40شهد محمد طعمه عبدالرزاق

 اثنان وعشرون22طه محمد احمد محمد

 أربعة وثالثون34عائشة خضر عاصي سلمان

 اثنان وعشرون22عبد الحق وائل مولود يوسف

 ستة وعشرون26عبد الكريم علي كريم طه

 سبعة وعشرون27عبد الوهاب احمد حميد حمادي

 أربعون فقط40عبد الوهاب فنر عبد العزيز جياد
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المالحظات 

قسم علوم احلاسوب -كلية علوم احلاسوب والرياضيات  -جامعة تكريت 

الثاني

اسم الطالب ت
الدرجة النهائية % 60 االمتحان النهائي %40 السعي السنوي 

الدراسة الصباحية -قائمة درجات طلبة المرحلة االولى  
2020 -2019الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   

 البرمجة المتقدمة
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 تسعة وعشرون29عبدهللا احمد حسن احمد

 ستة وثالثون36عبدهللا سنان اكثم احمد

 واحد وثالثون31عبدهللا عصام عبدهللا حميده

 ثمانية وعشرون28عبدالمهيمن سلوان شكري ضرار

 أربعة وثالثون34عفراء ضرغام صباح محمود

 ستة وثالثون36عال صفاء حسين احمد

 ثالثة وثالثون33علي وجدي نجم صغير

 ثمانية وعشرون28عمر محمد خليل عثمان

 اثنان وثالثون32عمر محمد قادر مبارك

 أربعة وثالثون34عمران منذر عايد عمر

 تسعة وعشرون29فاطمة بهاء عطوان سويد

 اثنان وثالثون32فاطمة عبد هللا ابراهيم حمد

 ثمانية وعشرون28فجر جميل معيوف خليوي

 خمسة وعشرون25قصواء مروان حكم توفيق

 سبعة وعشرون27كرم عادل محمد سلمان

 سبعة وعشرون27لينه محمد قاسم محمد

 ثالثة وعشرون23محمد احمد عبد الكريم عيسى

 تسعة وعشرون29محمد بديع محمد صالح

 أربعة وثالثون34محمد خلدون ممدوح حمد

 اثنان وعشرون22محمد رعد عبد الحميد ناصر

 سبعة وثالثون37محمد سامي سعيد خلف

 سبعة وعشرون27محمد عبد السالم خيرو حميدي

 واحد وثالثون31محمد غانم جلود

 اثنان وثالثون32محمود خطاب احمد وكاع

 ستة وثالثون36مختار هيثم عباس ابراهيم

 سبعة وعشرون27مريم مهند سالم خلف

 ثالثة وثالثون33مصطفى احمد حمدي لطيف

 واحد وثالثون31مصطفى جمعة احمد عبدالرزاق

 ثالثة وثالثون33مفاز محمد رجب زيدان

 تسعة وعشرون29منار محمود فياض حرير

 خمسة وثالثون35منار ياسر محمد خلف
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 تسعة وعشرون29منصور عواده شياع شكارة

 ستة وثالثون36نها علوان الطيف عبود

 سبعة وعشرون27نواف زياد حميد مخلف

 ستة وثالثون36هالة بهاء مجيد شهاب

 ستة وثالثون36وليد مانع صالح محيميد

 اثنان وعشرون22ياسين رحيم فرحان نواف

 خمسة وعشرون25يعقوب خضير عويد حسون

 أربعة وثالثون34يوسف ابراهيم حسن علي

ً كتابًةرقماًكتابًةرقماًكتابًةرقما

 ثالثة وثالثون33ابرار احمد ابراهيم غضبان الجبوري

 سبعة وعشرون27اثير نوري خليل ابراهيم البياتي

 أربعة وثالثون34اية خالد ابراهيم عواد المفرجي

 اثنان وثالثون32سالم زاحم سالم خلف االحبابي

 اثنان وثالثون32سفيان احمد خلف

 واحد وثالثون31شروق صدام جاسم

 سبعة وعشرون27علي جاسم خديوي محمد

 واحد وثالثون31محمد حمود مهدي صالح العزاوي

 خمسة وثالثون35مصطفى كامل عطية حمود الجميلي

 تسعة وعشرون29نسرين وليد ابراهيم غريب العبيدي

 خمسة وثالثون35هشام مهاوش حمد محمد الجبوري

 اثنان وثالثون32هند عبدهللا علوان خلف الجبوري
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حارث عبدهللا حسين. م.أ
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الدرجة النهائية % 60 االمتحان النهائي 
المالحظات  اسم الطالب 
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