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 اسم الطالب
مبادئ نظم 
 التشغيل

امنية البيانات 
 الشبكاتو

مبادئ معالجة 
 الصور

مبادئ هندسة 
 البرمجيات

خوارزميات 
 جينية

 النتيجة

 احمد حسين علي حمادي العبيدي  .1
 جيد ضعيف جيد متوسط متوسط

 مكمل

 احمد علي  خلف كاظم الجنابي  .2
 متوسط جيد مقبول متوسط جيد جدا  

 ناجح

 اسامة علي حسين احمد السامرائي  .3
 ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف

 مكمل

 انمار صبار عبدالله صالح القيسي  .4
 جيد جيد جدا   جيد جدا   متوسط متوسط

 ناجح

 آمنة كامل ابراهيم جاسم الحارس   .5
 متوسط متوسط متوسط متوسط جيد

 ناجح

 بكر عبد الملك عبدالكريم  علي القصاب  .6
 مقبول ضعيف ضعيف مقبول متوسط

 مكمل

 خالد عبدالستار سلمان داود كلهر  .7
 جيد جدا   متوسط جيد مقبول متوسط

 ناجح

 خالد فرحان محمد علي القيسي  .8
 متوسط جيد متوسط مقبول متوسط

 ناجح

 دنيا ربيع احمد طعمة القيسي  .9
 ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول

 مكمل

 ديما محمد صبحي عبد الغفور الدوري  .11
 مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول

 ناجح
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 اسم الطالب
مبادئ نظم 
 التشغيل

امنية البيانات 
 الشبكاتو

مبادئ معالجة 
 الصور

مبادئ هندسة 
 البرمجيات

خوارزميات 
 جينية

 النتيجة

 ذو الفقار مؤيد حميدي جاسم التكريتي  .11
 مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف

 مكمل

 رشا غالب علوان حسين  الجبوري   .12
 متوسط ضعيف متوسط مقبول مقبول

 مكمل

 رواء علي شهاب احمد العزاوي  .13
 جيد جيد جيد جيد جيد

 ناجح

 سرور عبدالله ابراهيم حمد الجنابي  .14
 متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط

 ناجح

 سعدالدين رشيد احمد حمادي الجنابي  .15
 متوسط جيد جيد متوسط جيد

 ناجح

 عباس خالد انور عمر  النوسة  .16
 مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول

 ناجح

 التكريتيعبد الرحمن حسن رحيم  مصطفى   .17
 جيد متوسط مقبول متوسط جيد جدا  

 ناجح

 عبد العزيز فارس جياد كرين الجنابي  .18
 مقبول ضعيف جيد جدا   متوسط متوسط

 مكمل

 عبدالله ذياب صالح ابراهيم الدليمي  .19
 مقبول ضعيف متوسط مقبول متوسط

 مكمل

 عبدالله شهاب وهاب محمود البياتي  .21
 ضعيف متوسط مقبول ضعيف متوسط

 مكمل
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 اسم الطالب
مبادئ نظم 
 التشغيل

امنية البيانات 
 الشبكاتو

مبادئ معالجة 
 الصور

مبادئ هندسة 
 البرمجيات

خوارزميات 
 جينية

 النتيجة

 عالء فوزي حماد عبود الجنابي  .21
 ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول

 مكمل

 علي ضياء سامي عبد الجنابي  .22
     متوسط

 ناجح

 علي طارق جاسم محمد الخزرجي  .23
 ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف

 مكمل

 علي عبد الكريم حسن محمد الخفاجي  .24
 ضعيف متوسط ضعيف ضعيف متوسط

 مكمل

 العكيديعمر خضير إخليف خاطر   .25
 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسط جيد جدا  

 ناجح

 عمر طارق خطاب عمر السناوي  .26
 جيد جدا   مقبول امتياز جيد جدا   جيد جدا  

 ناجح

 عمر عامر ابراهيم عبود البياتي  .27
 متوسط جيد متوسط جيد جيد

 ناجح

 عمر عبدالكريم سلمان خلف الدليمي  .28
 مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط

 ناجح

 قتيبة صالح محيسن فليح القيسي  .29
 مقبول جيد جيد متوسط متوسط

 ناجح

 قصي ياسين علي جاسم البياتي  .31
 ضعيف مقبول مقبول مقبول متوسط

 مكمل
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 اسم الطالب
مبادئ نظم 
 التشغيل

امنية البيانات 
 الشبكاتو

مبادئ معالجة 
 الصور

مبادئ هندسة 
 البرمجيات

خوارزميات 
 جينية

 النتيجة

 ماهر شدهان دحام سالم الخزرجي  .31
 ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف

 مكمل

 محمد احمد رمضان عبدالله القيسي  .32
 ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول

 مكمل

 محمد ذنون يونس شبيب النيساني  .33
 ضعيف ضعيف مقبول مقبول ضعيف

 مكمل

 محمد عبيد رجا محمد الزوبعي  .34
 ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول

 مكمل

 محمد فؤاد طه صالح الحديثي  .35
 جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا  

 ناجح

 محمد ليث زبيري رمضان القره غولي  .36
 جيد مقبول جيد جيد جيد

 ناجح

 معاذ احمد خضر مصطفى الجبوري  .37
 جيد جيد جدا   متوسط جيد جيد جدا  

 ناجح

 موفق عبد العزيز كاظم إبراهيم السامرائي  .38
 ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول

 مكمل

 نصير رامي صعب مشرف الجبوري  .39
 ضعيف جيد ضعيف مقبول مقبول

 مكمل

 نمير احمد شاكر حسن التكريتي  .41
 مقبول امتياز جيد جدا   جيد جيد

 ناجح
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 اسم الطالب
مبادئ نظم 
 التشغيل

امنية البيانات 
 الشبكاتو

مبادئ معالجة 
 الصور

مبادئ هندسة 
 البرمجيات

خوارزميات 
 جينية

 النتيجة

 نور إبراهيم تركي خلف الجبوري  .41
 ضعيف ضعيف مقبول مقبول متوسط

 مكمل

 هند حسن ثامر زنزل السامرائي  .42
 مقبول جيد ضعيف مقبول مقبول

 مكمل

 هيجل عامر عياش عبد الجبوري  .43
 ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول

 مكمل

 وهج لؤي خليل محمود األمين  .44
 متوسط جيد مقبول متوسط متوسط

 ناجح

 يقضان عبد القادر لطيف الدوري  .45
 متوسط متوسط جيد متوسط جيد

 ناجح

 


