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ابراهيم شاكر مهدي 
 انصيف

احمد عبدالكريم 
 عبدالباقي 

 احمد مجيد علي حسين
ايمن محمد ضامن 

 مخلف 
 طه بالل طه عباس  خالد وليد فاضل عزيز سعد محمد عبد حمادي  امير عمر طه حسين

 ابراهيم رافع مطر حداد
ابرار احمد ابراهيم 

 غضبان 
 سعد مطر حسن صالح  امين طالب حسين علي  برهان الدين غازي عناد  اسامة زيد ذياب حسين

خيرالله عادل عبدالله 
 مجيد

 طيف عبد سالم حمد 

ابراهيم نزهان حماد 
 هزاع

 اسامة محمد جايد زيدان اثير نوري خليل ابراهيم 
جمال عبدالناصر مجيد 

 داود 
 دينا محمد شهاب احمد سفيان احمد خلف محمد ايات خلف زيدان علوان

عبد الحكم مروان محمد 
 صالح 

 ايه وائل رشيد صالح حنين وائل فتحي محسن  استبرق حمد احمد علي احمد دخيل حسن حسين  ثامر احمد خطاباحمد 
سليمان داود سلمان 

 علوان 
 رنا سعود علي خلف

عبدالرحمن عبدالله علي 
 لطيف 

 احمد علي خلف محمد  احمد رأفت فالح حسن 
اسراء جاسم بشير 

 حسن
 جاسم حسينبالل رعد  خالد محمد خضر عبود 

سنديان مبارك فالح 
 مبارك 

رند يعرب عبدالكريم 
 احمد

عبدالرحمن ماهر عبد 
 علي 

احمد سفيان جدعان 
 حماد

احمد محمد عالوي 
 يوسف 

 جعفر جاسم كريم حسين دعاء سامي علي حسين  اسراء حميد علي حمد 
سيف الدين سعد علي 

 عباس 

زهراء عاصي خماس 
 حمود

عبدالسالم حامد اسحق 
 اسماعيل 

احمد ضياء خليل 
 عبدالرزاق

 اسالم مجيد نجم عيدان ارشد عامر جواد كاظم
رسول صايل صالح 

 عباس 
 حبيب ليث حبيب خليل

شروق صدام جاسم 
 محمد

 ساره عبد مشحن حمدان
عبدالله سلطان عبدالله 

 احمد 

 اية خالد ابراهيم عواد  احمد علي حسن علي
ابراهيم محمد امال 

 صالح
زهراء يوسف كاظم 

 دعين 
حسام محجوب حردان 

 خليف
شهد عبدالستار حارس 

 رشيد 
 سجى اياد مظهر علي

عبدالله فاروق عبدالله 
 صعب 

 احمد قاسم احمد فياض
ايسر فراس علوان 

 دوش 

امنه ابراهيم سطوان 
 مصلح

سارة عبدالصمد منشد 
 لطيف 

حسين شرقي كردي 
 نايف

ضحى احمد حسن 
 محمود 

 عثمان حسين أعبيد حمد  سجى خليل حبيب محمد

 سجى مجيد عبد جاعد ضياء خلف احمد حبيب  حنان علي حسين حمود سالم زاحم سالم خلف  امير علي سعدي محمود ايمان قاسم خلف كجوان  احمد قيس خليل شاكر
علي جاسم خديوي 

 محمد

 

1 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 قسم علوم الحاسوب 

  اللجنة االمتحانية 

 

 (        رقم القاعة االمتحانية )  

 عمادة الكلية موقع القاعة :

 ( الدراسية االولالطلبة في االمتحانات النهائية ) الفصل  مواقع جلوس

 م 0202/0200الدور األول للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية

سعد عبدالله محمد 
 خضر

احمد عدنان احمد 
 صالح

صهيب عبد الله 
 محمد حميد

بكر عامر طاهر 
 حسن

عبدالله حسام الدين 
 جمعة محمدامين

زينة احمد عدنان 
 حميد 

محمد عمر صالح 
 صالح

عبدالله عصام 
 عبدالله حميده

سعدون محمد 
 سعدون علي

احمد خالد احمد  
 عبد السالم 

ضحى عبد الله 
 رمضان عبد الله

جعفر جاسم كريم 
 حسين

عبدالله صالح 
 محمود احمد

سلوان عدنان جاسم 
 حمد

عمر مؤيد عبد الله 
 فياض

علي وجدي نجم 
 صغير

سيف الدين برزان 
 محمود باش

اسراء مظهر سحاب 
 مطر 

طيبة احمد علي 
 عجوان

حنين فاضل حسين 
 حمد

عبدالله فاضل 
 حسين علوان

شهد محمد طعمه 
 عبدالرزاق

غادة غفوري علي 
 هيجل

عمر محمد خليل 
 عثمان 

سيف سعد 
عبدالعزيز 
 عبدالحميد

افنان محمد بدران 
 حميد

عباس ميثم عباس 
 جاسم

دحام محمد 
 عبدالكريم قدوري

 سم محمدعبدالله قا
عائشة خضر 
 عاصي سلمان

فاروق ناظم صبحي 
 احمد 

عمران منذر عايد 
 عمر 

شريفه صبار عيادة  
 وردان

االء بهاء سعيد 
 مصطفى 

عبد الرحمن عبد 
 الفتاح ابراهيم

رعد عبد الباقي 
 جمعة شكر

عبدالله قيصر 
 شويش  نصيف 

عبد الكريم علي 
 كريم طه

 فاطمة محمود كردي
فاطمة بها ء عطوان 

 سويد 

شهد علي حسين 
 علي

امنية جمال  احمد 
 حميد 

عبد اللطيف خالد 
 عبد اللطيف عمر

رغد سعد لطيف 
 محمود

عبدالمهيمن ماهر 
 عويد  وادي

عبد الله احمد حسن 
 احمد

فهد رياض محمود 
 خلف

فاطمة عبد الله 
 ابراهيم حمد 

صدام فهد نايل 
 رشيد

ايالف محمد عطية 
 علي 

الله عباس عبد  عبد
 الله احمد

ريم يوسف سليمان 
 محمد  

علي حسين علي 
 احمد

عبد المهيمن سلوان 
 شكري

قاسم نهاد قاسم 
 شاكر

فجر جميل معيوف 
 خليوي 

صديق وميض 
 عبدالكريم ياسين

 براء احمد حمد طلب
عبد الله موسى 

 خلف رحيم
زينب احمد غشان 

 رحيل 
علي رياض جابر 

 مرعي
عبد الوهاب احمد 

 ميد حماديح
قبس ياسين علي 

 صالح
قصواء مروان حكم 

 توفيق 

صفا احسان رجب 
 احمد

بسعاد احمد محمد 
 حسين

عبدالحق وائل 
 مولود يوسف

زينب فؤاد فاروق 
 عبدالرزاق

عمر حسن عبد 
 الرزاق حسن

عبد الوهاب فنر عبد 
 العزيز جياد

كوثر ميثم نعمه 
 حسن

كرم عادل محمد 
 سلمان

صفا ميثاق عايد 
 صالح

بكر سفيان فيصل 
 فوزي

عبدالله جمال 
 اسماعيل عبدالباقي

زينب وسام قادر 
 ذياب

عمر صالح كريم 
 شراد

عبدالله سنان اكثم 
 محمد

الفي رديف الفي 
 عواد

لينه محمد قاسم 
 محمد
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 محمد عايد مجيد سالم علي فارس علي احمد لمى علي مسرع 
كمال مصطفى محمد 

 مصطفى
 مهند رشيد احمد حمادي

مزاحم عبدالكريم جاسم 

 محمد 

 عمر فريد محمدعبدالقادر  لندا رفعت لفته حسن

محمد محمود فياض 

 خلف
 ميساء عالء حسين علي محمد صالح حميد رزيق

مصطفى كامل عطية 

 حمود 

ماريا مهند شباط 

 عبدالله

 عمر محمد علي خلف 

محمداسحاق عامر 

 حمزة براك
 نبأ حازم حامد سلطان محمد طاهر رضا دلف 

مصطفى محسن احمد 

 مهدي 

 ماهر احمد ماهر محمود
عمر محمد نعمان عبد 

 الغني 

محمدالفاتح عبدالعزيز 

 طعمة
 نومان حمش سبعنبأ  محمد فواز اسماعيل عبيد 

مهيمن حسين حمد 

 عبدالله 

محمد احمد عبدالكريم 

 عيسى 

 غيث زياد سعيد احمد 

مصطفى ثامر حسن 

 عطية
 نشأت قاسم خضر حمد مرادي حقي حاج زيدان 

ميمونه خطاب حسين 

 عبدالله 

 كبرى محمد زمان جعفر  محمد رعد عبدالحميد

مصطفى خيال صالح 

 حمد
 مروة عويد حمود جاسم 

حمد عالوي  نمير

 جارالله
 نجالء محسن محمد حسن 

 كتاب محمد خلف نائل محمد سعد سالم عبد

مصطفى محمد سليمان 

 نايل

مريم عبدالسالم خلف 

 محمد 

نور ضامن فرحان 

 فاضل

 ابراهيمنسرين وليد 

 غريب
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 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 خلود جمال يوسف محمود منار ياسر محمد خلف ياسين عجمي عبد محمد محمد بديع محمد صالح  نورا غسان جودت شاكر

 سارة سالم سلمان ضيدان منصور عوده شياع شكارة  يقين خالد محسن علي محمد خلدون ممدوح حمد  نوري نايف محمد مزعل

 سجاد عبدالله علي نها علوان الطيف عبود  ابراهيم نجم عبد مهدي سعيد خلفمحمد سامي  هاجر ضاري سالم درب

 سمية داود سلوم سلطان نواف زياد حميد خلف  احمد سالم محمد عبدالله محمد عبد السالم خيرو حميدي  هاجر عبدالمنعم حميد زويد

 سيف الدين برزان محمود باش هالة بهاء مجيد شهاب  احمد عبدالله حمدان صالح محمد غانم جلود عبد هاشم مهند رشيد عبدالله

 عبدالكريم طلعت علي عطية وليد مانع صالح محيميد اسامة جاسم محمد صالح محمود خطاب احمد وكاع هشام فارس عكاب غزوان

 نجم ندا جبرعبدالله  ياسين رحيم فرحان نواف انمار محمد سعيد توفيق مختار هيثم عباس ابراهيم همام يعقوب يوسف يعقوب

 عثمان جميل خلف حسن يعقوب خضير عويد حسون ايسن احمد محمد مضحي مريم مهند سالم خلف همسه وليد هزاع طالب

 علي جمال نعمان فرحان يوسف ابراهيم حسن علي البتول بهاء كريم عايد مصطفى احمد حمدي لطيف وقار علي محمد احمد

 علي حسين مزهر حسن احمد صالح حسن مجيد حسين احمد عمر باييز عبدالرزاقمصطفى جمعة احمد  وئام احمد حسين علي

 علي ميسر حسن جاسم رفل احمد عدنان خليل حيدر اكرم شاكر محمود  مفاز محمد رجب زيدان  ياسر ابراهيم عبد حسين

 عمر احمد طه شهاب حندوشسيف جواد علي  خلدون محمد عبد المنعم خالد منار محمود فياض حرير ياسمين عبدالرحيم صدام 
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 المرحلة الثانية المرحلة الرابعة المرحلة الثانية
 المرحلة الرابعة +

 المرحلة الثالثة

 عمر علي حسين علوان نبأ حارث مانع عبدالله هشام مهاوش حمد فالح  قدامه دريد عبدالله عيسى

 محمود هاشم نعمان مرعي نواف عبدالخالق سليمان حمد هند عبدالله علوان خلف  محمد جاسم محمد صالح حسن

 هيثم جنان عبود ابراهيم واثق رياض عليوي حسين هيلين ثامر محمود حمزة محمد حكم عمر وهيب

   عال محمود رجب  محمد رياض محمد صالح

   بشائر نعيم توفيق احمد محمد لطيف فاضل لطيف

  خلفطيف تحسين علوان  محمد ياسين قائم مزعل
 علي محمد خيرو حمادي

 المرحلة الثالثة

  عبداالله سرمد احمد موسى محمود معن خليل شاكر
 محمد رسول عبدالله جاسم 

 المرحلة الثالثة

   عثمان سعيد حسن مصطفى مصطفى عبداللطيف حمادي حمود

   عمر رافع امين علي  مصعب هادي نعمة نوفل
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