
                                                                         جامعة تكرٌت                                        

 مبادئ اإلدارة  : المادة      طلبة الدراسات االولٌة للعام الدراسً          سعٌاتاستمارة      كلٌة علو الحاسوب والرٌاضٌات    

          الثانٌةالمرحلة  –(  الول) الكورس ا 1029/1010   قسم الرٌاضٌات                      

          

 رئٌس القسم                                                                       مدرس المادةاسم وتوقٌع     

الطالباسم  ت  
%00درجة السعً   

درجة الدور األول 
60%  

درجة الدور الثانً 
60%  

%200المجموع   
 المالحظات

 كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة رقما  

        اربعة 0 إبراهٌم حمد محمود حمد   2

        خمسة وعشرون 12 ادود ًصٍف جاسن عثد هللا    1

        سبعة وعشرون 12 اضٌاف باسل عبدالجبار عمر  3

        ثالثة وعشرون 13 مخٌف امال اسماعٌل ثامر  0

        خمسة وعشرون 12 اهٍي ساهً جهاد خلٍف      2

        ثمانٌة وعشرون 12 عدًاى فرداى صالخاٌالف   6

        اثنان وثالثون 31 اٌوب عبدالهادي كرمان سلمان  2

        ثمانٌة عشر 22 حارث محمود مجٌد مانع )محمل(  2

        خمسة وعشرون 12 دٌٍي خالد دوٍد             9

        ثمانٌة وعشرون 12 دالٍا علً صالخ دوىدي      20

        اثنان وعشرون 11 دعاء هٍثن عثد الرزاق       22

        ثالثة وعشرن 13 رانٌة رعد عبٌد بنٌان  21

        ثالثة وعشرون 13 رٌام ٌونس حسن علً  23

        سبعة وعشرون 12 زٌٌة سالهة سلواى دمحم   20

        وعشرونثمانٌة  12 زٌنب نزار ٌحٌى عطٌة  22

        سبعة وعشرون 12 سجاد عبدهللا هاتف سربوت  26

        اثنان وثالثون 31 سجى سالن خلٍل اتراهٍن       22

        اثنان وثالثون 31 شٍرٌي فاٌك رهضاى ثرثار     22

        ثمانٌة وعشرون 12 صفا صالح حسن سلمان  29

        خمسة وثالثون 32 عباس ادهام  حمود   10

        تسعة وعشرون 19 عبدالهادي عبدالحمٌد دمحم  12

        واحد وثالثون 32 عتاب علً ددام عثدالعسٌس     11

        عشرة 20 عمر صافً خلٌل خضر  13

        أربعة وعشرون 10 عمر مصطفى علً  10

        خمسة وعشرون 12 غفراى صثاح ههدي         12

        تسعة وعشرون 19 فرح عطٌة موسى خلٌفة  16

        عشرثمانٌة  22 لثس وسوً دمحم شٍخ   12

        ثمانٌة وعشرون 12 لٍصر هذسي علً جوعة  12

        واحد وعشرون 12 كٌالن ظافر علً دمحم   19

        واحد وثالثون 32 هارٌا فٍصل اتراهٍن دسي     30

        سبعة وعشرون 12 دمحم اٌاد عسالدٌي جالل    32

        ثمانٌة عشر 22 دمحم طالب صالح سالم  31

        سبعة وعشرون 12 هصطفى اكرٌن دسي تفاح      33

        ثالثون 30 هصطفى دسي ادود علىاى  30

        أربعة وعشرون 10 هصطفى ًافع عثد دوىد ) ع (  32

        سبعة عشر 22 مها عباس نوري دمحم  36

        عشرون 10 مهدي عمر عبد سلٌمان  32

        ثالثون 30 هٍراج جثار هسٌىى ثاٌر      32

        أربعة وثالثون 30 ًثأ دسٍي علً الطٍف  39

        تسعة وعشرون 19 ًسرٌي دمحم طه عثىد      00

        ثالثون 30 وسن محمود دمحم جاسم  02

        ثالثون 30 وفاء عبد بشٌر سعٌد    01

        خمسة عشر 22 ولٌد دمحم عواد عثمان ) محمل (  03




