
 
 
 
 
 
 
 
 

  امنية الوسائط املتعددة والشبكات:  املادة                                    رابعةلا:  املرحلة     
 

  جامعة تكريت   

 قسم علوم الحاسوب - كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

  الثاني  الفصل الدراسي –نتائج امتحان الشهر االول 

  9191 – 9102 للعام الدراسي 

 المالحظات % 011الدرجة  الدراسة الرباعياالسم  ت

  73 صباحي احمد صالح حسون   .0

  67 صباحي احمد ماجد حامد رجب  .2

  68 صباحي احمد نزهان جدعان   .3

    صباحي اسل عبد الموجود عبد القادر  .4

    صباحي اسيا دحام خلف الجبوري  .5

  72 صباحي اشرف  ياسر عبدهللا  .6

  50 صباحي افنان احمد محسن  .7

  85 صباحي االء حسين علي   .8

  65 صباحي االء عصام نقي  .9

  75 صباحي ايات مثنى ابراهيم   .01

  50 صباحي ايناس فاضل عباس  .00

  85 صباحي ايهاب ظافر شاكر عبد هللا  .02

    صباحي ايهاب ظافر شاكر عبدهللا الدوري  .03

  85 صباحي ايوب محمود شهاب   .04

  85 صباحي ألياس سعد صالح  .05

  85 صباحي بارق علي حسين  .06

  85 صباحي برزان ثامر فيزي   .07

  70 صباحي تبارك رزاق علي   .08

  80 صباحي حسان علي خالد  .09

  85 صباحي حسن هادي نامس  .21

  80 صباحي حفصه فالح ايوب   .20

  80 صباحي حكمت جوهر برك  .22

  80 صباحي عمار محمد حمزه   .23

    صباحي حيدر عبدالرحمن طه حمودي التكريتي  .24

  85 صباحي داود رائد رشيد   .25



 
 
 
 
 
 
 
 

  امنية الوسائط املتعددة والشبكات:  املادة                                    رابعةلا:  املرحلة     
 

  جامعة تكريت   

 قسم علوم الحاسوب - كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

  الثاني  الفصل الدراسي –نتائج امتحان الشهر االول 

  9191 – 9102 للعام الدراسي 

 المالحظات % 011الدرجة  الدراسة الرباعياالسم  ت

  85 صباحي رامي صالح عمر  .26

    صباحي رشا ماهر عواد عبيد الجنابي  .27

  80 صباحي ريام حسين احمد  .28

  75 صباحي زينب حميد كاظم   .29

  80 صباحي زينة محمد طه توفيق الثويني   .31

  77 صباحي ساره صالح مهدي  .30

  65 صباحي سطام غدير مطلك عويد   .32

  85 صباحي سماهر عبد الرزاق طويسان  .33

  47 صباحي سوسن جاسم محمد   .34

  85 صباحي سيف غازي محمد حمادي  .35

  85 صباحي صفاء محمد مهدي  .36

  80 صباحي طه احمد يحيى  .37

  85 صباحي عبدهللا عبدالجبار كريم  .38

  85 صباحي عبدهللا قاسم مزعل   .39

  85 صباحي عبدهللا نوفل حمودي  .41

  85 صباحي عبدالمؤمن حميد كريم  .40

  67 صباحي عالء فتاح ابراهيم  .42

  85 صباحي علي مهدي عبد االمير   .43

  80 صباحي علي ميثم حبيب  .44

  85 صباحي علي وائل ممدوح  .45

  80 صباحي عادل عواد عمر   .46

  80 صباحي عمر عادل يونس  .47

  63 صباحي غصون خالد شكر  .48

    صباحي غفران محمد عباس محمد اللهيبي  .49

  85 صباحي فاروق محمد عبد الرحمن حسين  .51
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  جامعة تكريت   

 قسم علوم الحاسوب - كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

  الثاني  الفصل الدراسي –نتائج امتحان الشهر االول 

  9191 – 9102 للعام الدراسي 

 المالحظات % 011الدرجة  الدراسة الرباعياالسم  ت

  77 صباحي فراس سمير عاشور  .50

    صباحي قتيبة حسين عبدهللا سويحل الجنابي  .52

    صباحي لطيف نصيف جاسم حمد البو حمود   .53

  85 صباحي محمد االمين ابراهيم كامل  .54

  85 صباحي محمد جواد كاظم حميد  .55

    صباحي حسين عليمحمد   .56

    صباحي محمد علوان تمر عيسى السعيداني  .57

    صباحي محمد علي صالح عباس الخزرجي  .58

  85 صباحي محمد لؤي طه   .59

  85 صباحي محمد مهدي شهاب  .61

  75 صباحي محمد نجيب رفعت البياتي   .60

  85 صباحي مرتضى حسن علي  .62

  85 صباحي مصطفى دلي عبد   .63

  72 صباحي مصطفى علي حسين  .64

  85 صباحي مصطفى نافع مصلح  .65

  80 صباحي مالذ عبداللطيف محمود  .66

  85 صباحي ممدوح صبار دخيل عبدهللا  .67

  70 صباحي منةهللا نوري عبدالصمد   .68

    صباحي مها حسين علي   .69

    صباحي مهند أيوب  محمودعواد الحمداني  .71

  57 صباحي موج عادل ابراهيم  .70

  80 صباحي نشوان مجول بندر  .72

    صباحي نور محمد خليفة عذاب الفياضي  .73

  80 صباحي نور واثق فهد عبدالكريم   .74

  75 صباحي ياسر عمار احمد حسن   .75

  85 صباحي ياسين رعد ياسين  .76
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  جامعة تكريت   

 قسم علوم الحاسوب - كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

  الثاني  الفصل الدراسي –نتائج امتحان الشهر االول 

  9191 – 9102 للعام الدراسي 

 المالحظات % 011الدرجة  الدراسة الرباعياالسم  ت

  80 صباحي يقين احمد سليمان  .77

  85 صباحي يقين علي  .78

  60 صباحي صالح حمديوسف   .79

  71 مسائي ابراهيم محمد ابراهيم  .81

  67 مسائي اثير اسامة انور   .80

  52 مسائي أحمد دويح علي   .82

  34 مسائي احمد شمسي محمد   .83

    مسائي احمد عطاهلل احمد حميد الجبوري  .84

  76 مسائي احمد محمد رمضان   .85

  38 مسائي احمد يونس عزاوي  .86

  85 مسائي ازل حازم حميد حمد الجنابي  .87

  85 مسائي اسراء عادل هارون  .88

    مسائي اصايل سالم دحام خليل الحمداني   .89

  85 مسائي ايالف حازم حميد  .91

  85 مسائي توفيق طالب توفيق   .90

  61 مسائي حسين محمد عيسى  .92

  85 مسائي حكم شريف احمد  .93

  85 مسائي سعد حمدان محمد  .94

  80 مسائي سليمان داود سليمان  .95

  68 مسائي شاكر محمود ابراهيم  .96

  85 مسائي محمود شاكر محمدشاكر   .97

  63 مسائي عامر صالح عبد  .98

  76 مسائي عبد اللطيف محمد غازي   .99

  68 مسائي عبدالجبار محمد حميد   .011

  62 مسائي عبدالسالم طالب عبد  .010

  90 مسائي عبدالوهاب مهدي صالح  .012
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  جامعة تكريت   

 قسم علوم الحاسوب - كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

  الثاني  الفصل الدراسي –نتائج امتحان الشهر االول 

  9191 – 9102 للعام الدراسي 

 المالحظات % 011الدرجة  الدراسة الرباعياالسم  ت

  85 مسائي عثمان عبد محي  .013

  71 مسائي عمار خميس رجه عبيد  .014

  85 مسائي عمر عدنان مجيد  .015

  58 مسائي عمر عالوي عواد احمد اللهيبي  .016

  68 مسائي عمرو ذياب فياض  .017

  71 مسائي فراس حسن وسمي  .018

  80 مسائي محمد باسل اكرم   .019

  80 مسائي محمد عبدالخالق احمد  .001

  76 مسائي محمد علي محمد حاجم  .000

    مسائي مروان محمد خلف صالح اللهيبي   .002

  68 مسائي مصطفى قصي لبيب   .003

    مسائي مصطفى محمد احمد خليل الحديثي  .004

  85 مسائي منصور ضياء فوزي  .005

    مسائي منن مصطفى طعمة بكر الجبوري  .006

    مسائي مهيمن جاسم محمد خلف الخزرجي  .007

  85 مسائي نبيل حسن خلف   .008

  68 مسائي ضياء صالحهبه   .009

  62 مسائي يوسف خالد خليل يوسف   .021

 100 المشاركين

اركينغير المش  20 

 120 المجموع

 

 


