
 

 : ناجح بقرار اللون االخضر : ضعٌف               اللون االحمر 

 نتائج طلبة المرحلة الرابعة / الدراسة الصباحٌة / الدور االول

 6102 - 6102للعام الدراسً 

 

 مبادئ نظم التشغيل امس الطالب ت
امنية البياانت و 

 الش باكت

مبادئ معاجلة 

 الصور

مبادئ هندسة 

 الربجميات

خوارزميات 

 جينية

ش باكت 

 عصبية

هندسة الربجمييات 

 املتقدمة

نظم التشغيل 

 املتقدمة
 املعلوماتنظرية 

مرشوع 

 التخرج
 النتيجة

 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد متوسط متوسط مقبول جٌد جدا   متوسط متوسط احمد رفعت خلٌل ابراهٌم الدوري 1

 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد متوسط جٌد اسراء ماجد زبن مصلح االلوسً 2

 ناجح امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز محمدالجبوري أسٌا كمال مصطفى 3

 مكمل جٌد جدا   مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول باسم احمد اسماعٌل علٌان المجمعً 4

 ناجح امتٌاز جٌد متوسط امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد جدا   تهجد عبد المجٌد حسن الجبوري 5

 حجبت النتٌجة لعدم تسلٌم براءة الذمة حذٌفة عبد الرحمن إسماعٌل عبد الباقً 6

 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   رند مهند ماهر جاسم الناصري 7

 ناجح جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جٌد امتٌاز جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد البٌاتًرندى حمٌد فاضل عباس  8

 بقرار ناجح جٌد جدا   مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول رواء نواف عبد هللا ناٌف الدلٌمً 9

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد متوسط جٌد زكرٌا كرٌم كٌطان عزٌز عذٌة 11

 مكمل جٌد جدا   متوسط مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف زٌدون أمٌر عبد هللا علً الطائً 11

 ناجح امتٌاز جٌد جٌد جدا   امتٌاز متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد سارة حسٌن جاسم محمد الجبوري 12

 



 

 : ناجح بقرار اللون االخضر : ضعٌف               اللون االحمر 

 نتائج طلبة المرحلة الرابعة / الدراسة الصباحٌة / الدور االول

 6102 - 6102للعام الدراسً 

 

 مبادئ نظم التشغيل امس الطالب ت
البياانت و امنية 

 الش باكت

مبادئ معاجلة 

 الصور

مبادئ هندسة 

 الربجميات

خوارزميات 

 جينية

ش باكت 

 عصبية

هندسة الربجمييات 

 املتقدمة

نظم التشغيل 

 املتقدمة
 نظرية املعلومات

مرشوع 

 التخرج
 النتيجة

 سمٌة كرٌم كٌطان عزٌز عذٌة 13
 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد امتٌاز جٌد جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد

 سوالف حسٌن قدوري الدوري 14
 ناجح جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا  

 صبا رفعت ابراهٌم جٌدان السامرائً 15
 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد جٌد

 ضحى عدنان محمود باش الحمدانً  16
 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد

 طٌبة طالل جاسم هٌالن المختار 17
 حجبت النتٌجة لعدم تسلٌم براءة الذمة

 عبد العزٌز سعود طه نجم التكرٌتً 18
 حجبت النتٌجة لعدم تسلٌم براءة الذمة

 عبد هللا عبد السالم هاشم السامرائً 19
 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز مقبول متوسط جٌد جدا  جٌد  جٌد جدا   جٌد

 عبد هللا عواد خلف نجرس الجبوري 21
 مناجح جٌد جدا   امتٌاز جٌد امتٌاز جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا  

 علً عدنان احمد سلٌم الجبوري 21
 ناجح جٌد جدا   متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط

 عمر رعد ٌاسٌن لطٌف التكرٌتً 22
 حجبت النتٌجة لعدم تسلٌم براءة الذمة

 عمر قصً صادق ٌاس التكرٌتً 23
 ناجح امتٌاز جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول متوسط

 عمر ناجً كٌتو سبع الحمدانً 24
 بقرار ناجح جٌد جدا   متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد جٌد متوسط متوسط

 



 

 : ناجح بقرار اللون االخضر : ضعٌف               اللون االحمر 

 نتائج طلبة المرحلة الرابعة / الدراسة الصباحٌة / الدور االول

 6102 - 6102للعام الدراسً 

 

 مبادئ نظم التشغيل امس الطالب ت
امنية البياانت و 

 الش باكت

مبادئ معاجلة 

 الصور

مبادئ هندسة 

 الربجميات

خوارزميات 

 جينية

ش باكت 

 عصبية

هندسة الربجمييات 

 املتقدمة

نظم التشغيل 

 املتقدمة
 نظرية املعلومات

مرشوع 

 التخرج
 النتيجة

 مأمون موفق إبراهٌم محمود الشمري 25
 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد امتٌاز متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا  جٌد 

 محمد إسماعٌل جاسم محمد الجبوري 26
 ناجح جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط متوسط

 محمد جالل شكر حسن  الخالدي 27
 ناجح جدا  جٌد  متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط امتٌاز متوسط جٌد جٌد جدا  

 محمد طالل نواف زٌدان الخزرجً 28
 ناجح امتٌاز جٌد متوسط جٌد جدا   متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد متوسط

 محمد عبد الرحمن صالح حسٌن النٌسانً 29
 مكمل امتٌاز جٌد جٌد جٌد مقبول ضعٌف مقبول متوسط متوسط متوسط

 مصطفى خالد حمٌد كامل التكرٌتً 31
 مكمل جٌد جدا   جٌد مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول

 مضر نزار احمد ناجً عبد التكرٌتً 31
 ناجح امتٌاز جٌد جٌد جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط جٌد جٌد

 معاذ فرمان إسماعٌل  ابراهٌم الدلٌمً 32
 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز

 منى عبد الحكٌم ماهر مصطفى الشاهري 33
 مكمل جٌد جدا   مقبول متوسط متوسط مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول متوسط

 مهند محمد خلف اسماعٌل المفرجً 34
 بقرار ناجح جٌد جدا   متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول جٌد

 ٌقٌن عبد الحكٌم نعمة حمد الناصري 35
 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا  

             

 


