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ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 

.على الطالة هزاجعح القسن الستالم الٌتٍجح 

 تقدم االعتزاضاخ خالل ثالث اٌام تعد اعالى الٌتائج

 هثاشزج.

 

 ثاًًالدور ال 2017 – 2016للعام الدراسً لقسن علوم الذاسوب  ًتائج طلثح الوزدلح الثاًٍح

 )تدوى هواد التذوٍل(

 

 الٌتٍجح الدراسح االسن الثالثً خ

 ناجح )دور اول( الصثادٍح احمد علً عبد الواحد 1

 مكمل الصثادٍح تمارة محسن حسٌن 2

 مكمل الصثادٍح جعفر رحٌم كرٌم  3

 ناجح )دور اول( الصثادٍح دعاء فٌصل صبري 4

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سجاد عدنان عجٌل  5

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سرمد عبد الرزاق طالب 6

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سمر علً جمٌل 7

 مكمل الصثادٍح محمدطٌبة عمار  8

 مكمل الصثادٍح عبد الرحمن حامد عبد  9

 مكمل الصثادٍح عثمان محمد عدنان  10

 ناجح )دور اول( الصثادٍح غدٌر هٌثم قاسم 11

 ناجح )دور اول( الصثادٍح فاطمة ظفر خضر 12

 مكمل الصثادٍح فاطمة كرٌم فرحان  13

 )دور اول(ناجح  الصثادٍح محمد عصام عبد الستار 14

 ناجح )دور اول( الصثادٍح محمد لطٌف صالح 15

 مكمل الصثادٍح مصطفى احمد فارس 16

 مكمل الصثادٍح مصطفى عبد الجبار كاظم  17

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اسماء رحٌم حامد 18

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اٌالف فاضل صالح 19

 مكمل الصثادٍح حسٌن كمال حمٌد  20

 مكمل الصثادٍح حنٌن علً حسٌن  21

 مكمل الصثادٍح سبأ عباس حمدان  22

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سٌف علً حسٌن علً  23

 ناجح )دور اول( الصثادٍح عالء حسٌن حجً سلمان 24

 ناجح )دور اول( الصثادٍح فاطمة معد جاسم  25

 مكمل الصثادٍح كفاٌة فؤاد فائق  26

 مكمل الصثادٍح مصطفى جاسم محمد  27

 مكمل الصثادٍح  مصطفى نزار سعود  28

 مكمل الصثادٍح نبأ ناطق رشاد 29

 ناجح )دور اول( الصثادٍح نور عماد اسماعٌل  30

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       الجاهعة الوستنصرية

                                                                 كلية العلوم

 قسن علوم الحاسوب
 

 2الصفذح  
 

 

ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 
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 ناجح )دور اول( الصثادٍح هبة عبد االلة داود 31

 مكمل الصثادٍح احمد ٌوسف مزهر 32

 مكمل الصثادٍح اسامة صالح مهدي  33

 مكمل الصثادٍح انمار غالب حاتم علً 34

 مكمل الصثادٍح اٌة علً داود 35

 مكمل الصثادٍح اٌة موفق سلمان  36

 مكمل الصثادٍح رسول شكٌر مطٌر 37

 مكمل الصثادٍح رؤى قاسم مرتضى 38

 مكمل الصثادٍح زٌنب حسٌن علً  39

 مكمل الصثادٍح زٌنب حٌدر خالد 40

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زٌنب عباس ٌونس 41

 مكمل الصثادٍح ضحى هادي عراك  42

 مكمل الصثادٍح عادل حامد سلمان 43

 مكمل الصثادٍح علً حسٌن محمد طاهر 44

 ناجح )دور اول( الصثادٍح علً شاكر حسٌن  45

 مكمل الصثادٍح فاطمة باسم جواد  56

 ناجح )دور اول( الصثادٍح فاطمة علً جعفر 47

 مكمل الصثادٍح فرح عبد الحسٌن محسن  48

 مكمل الصثادٍح محمد غازي فٌصل 49

 مكمل الصثادٍح مرٌم فوزي عراك  50

 مكمل الصثادٍح مصطفى عباس حسٌن 51

 ناجح )دور اول( الصثادٍح مصطفى لؤي صٌهود 52

 مكمل الصثادٍح احمد جمعة شكر  53

 مكمل الصثادٍح احمد غالب خضٌر   54

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اسراء خضٌر صغٌر 55

 ناجح )دور اول( الصثادٍح بالل محمود ٌوسف 56

 ناجح )دور اول( الصثادٍح دٌنا طارق مصطفى  57

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زٌنب فالح حسن 58

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زٌنب قاسم فاضل 59

 مكمل الصثادٍح سجاد محمد محمود  60

 مكمل الصثادٍح سحر كاظم عبد النبً  61

 مكمل الصثادٍح سٌف الدٌن عامر عبد االمٌر 62

 مكمل الصثادٍح عباس شاكر نعٌمة 63

 مكمل الصثادٍح علً حازم صالح  64

 مكمل الصثادٍح علً عباس عبد كاظم  65

 مكمل الصثادٍح غزوان حامد صالح  66

 مكمل الصثادٍح فاطمة حامد محسن 67

 ناجح )دور اول( الصثادٍح قبس عبد الرحمن كامل 68
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 مكمل الصثادٍح قبس عماد حسن 69

 مكمل الصثادٍح محمد عدنان عزٌز 70

 ناجح )دور اول( الصثادٍح مرٌم عٌسى لطٌف 71

 ناجح )دور اول( الصثادٍح هدى جلٌل ابراهٌم 72

 مكمل الصثادٍح مها منذر منعم 73
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ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 

.على الطالة هزاجعح القسن الستالم الٌتٍجح 

 تقدم االعتزاضاخ خالل ثالث اٌام تعد اعالى الٌتائج

 هثاشزج.

 

 

 

الدور  2017 – 2016لقسن علوم الذاسوب للعام الدراسً  CSًتائج طلثح الوزدلح الثالثح 

 )تدوى هواد التذوٍل( ثاًًال

 

 الٌتٍجح الدراسح االسن الثالثً خ

 مكمل الصثادٍح احمد حسن عبد الهادي 1

 مكمل الصثادٍح أحمد كرٌم عبد الهادي  2

 مكمل الصثادٍح أسماء جاسم فٌصل  3

 مكمل الصثادٍح بتول مهدي عبد  4

 مكمل الصثادٍح حسن طاهر حسن  5

 مكمل الصثادٍح زهراء حسٌن عالوي 6

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سبا علً محمود 7

 مكمل الصثادٍح طٌبة عداي محمد  8

 مكمل الصثادٍح عثمان طه عادي   9

 ناجح )دور اول( الصثادٍح علً حسٌن حمٌد 10

 ناجح )دور اول( الصثادٍح غفران حمٌد خلٌل 11

 مكمل الصثادٍح قٌصر فاخر أحمد  12

 مكمل الصثادٍح محمد صالح سلمان 13

 مكمل الصثادٍح محمد نصٌف جاسم 14

 مكمل الصثادٍح مرٌم عادل عاشور  15

 مكمل الصثادٍح نذٌر شهاب احمد 16

 مكمل الصثادٍح نرجس سعد جعفر  17

 مكمل الصثادٍح نور عبد الكاظم مجر  18

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ابراهٌم جمال فتاح 19

 مكمل الصثادٍح احمد عبدالرزاق عبدالوهاب  20

 ناجح )دور اول( الصثادٍح االء صفاء مهدي 21

 ناجح )دور اول( الصثادٍح امنٌة رحٌم مصحب 22

 مكمل الصثادٍح اٌات رعد مجٌد عبد السالم  23

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اٌة محمد جبر  24

 ناجح )دور اول( الصثادٍح أحمد هاشم شاتً 25

 ناجح )دور اول( الصثادٍح براء باسم بزٌغ 26

 مكمل الصثادٍح ثابت نعمان ثابت  27

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زهراء زهٌر لفته 28

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زهراء لٌث قٌس  29

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زٌنب حمزة موسى 30
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ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 
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 تقدم االعتزاضاخ خالل ثالث اٌام تعد اعالى الٌتائج

 هثاشزج.

 

 ناجح )دور اول( الصثادٍح عبد هللا خالد مصطفى 31

 مكمل الصثادٍح عالء جواد كاظم  32

 ناجح )دور اول( الصثادٍح محمد فرحان الزم  33

 ناجح )دور اول( الصثادٍح محمد مظفر أحمد  34

 اول(ناجح )دور  الصثادٍح مصطفى أحسان علً 35
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ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 

.على الطالة هزاجعح القسن الستالم الٌتٍجح 

 تقدم االعتزاضاخ خالل ثالث اٌام تعد اعالى الٌتائج

 هثاشزج.

 

 

 

الدور  2017 – 2016لقسن علوم الذاسوب للعام الدراسً  ITًتائج طلثح الوزدلح الثالثح 

 )تدوى هواد التذوٍل( ثاًًال

 

 الٌتٍجح الدراسح االسن الثالثً خ

 مكمل الصثادٍح امجد سامً لفتة  1

 اول(ناجح )دور  الصثادٍح اٌة فالح علوان 2

 ناجح )دور اول( الصثادٍح أسراء وهاب أحمد 3

 ناجح )دور اول( الصثادٍح دعاء ستار كرٌم 4

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زمن جلٌل كرٌم  5

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زهراء حبٌب نعٌم  6

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زهراء محمد جاسم 7

  مكمل الصثادٍح زٌنب عبد نصٌف مال  8

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سارة سمٌر ناطق ناجً 9

 مكمل الصثادٍح سرى ضٌاء عادل  10

 ناجح )دور اول( الصثادٍح شهد كرٌم جاٌر 11

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ضحى محمود شاكر  12

 مكمل الصثادٍح علً طاهر حمزة )ع( 13

 ناجح )دور اول( الصثادٍح فاطمة عبد الزهرة رحٌمه 14

 مكمل الصثادٍح محمد حمٌد عبود  15

 مكمل الصثادٍح مصطفى رٌاض رضا 16

 ناجح )دور اول( الصثادٍح مهاد ماهر حنش 17

 ناجح )دور اول( الصثادٍح نور تركً خضٌر  18

 ناجح )دور اول( الصثادٍح احمد خلف دٌوان  19

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اٌات عماد محروس  20

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اللطٌفأحمد رٌاض عبد  21

 مكمل الصثادٍح حسٌن رٌاض دلفً 22

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ذكاء عبد الحسن عبد الرزاق  23

 مكمل الصثادٍح زهراء صادق جعفر 24

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زٌنب طالب عباس 25

 مكمل الصثادٍح سمارة هادي صالح  26

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سمٌة جواد سلمان 27

 مكمل الصثادٍح ظاهر مهدي حسٌن 28

 ناجح )دور اول( الصثادٍح عبد العزٌز أحمد عبد الواحد 29

 عذراء عباس فاضل 30
 

 الصثادٍح
 ناجح )دور اول(
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 ناجح )دور اول( الصثادٍح غدٌر جاسم محمد 31

 مكمل الصثادٍح فٌان ماهر رضا علً  32

 مكمل الصثادٍح رعد خنجر لمٌس 33

  مكمل  الصثادٍح محمود قحطان سرحان  34

 ناجح )دور اول( الصثادٍح مصطفى نشأت جعفر 35

 ناجح )دور اول( الصثادٍح مٌالد علً حسٌن 36

 مكمل الصثادٍح نور علً محمد 37
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ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 
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 تقدم االعتزاضاخ خالل ثالث اٌام تعد اعالى الٌتائج
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الدور  2017 – 2016لقسن علوم الذاسوب للعام الدراسً  CSًتائج طلثح الوزدلح الزاتعح 

 )تدوى هواد التذوٍل( ثاًًال

 

 الٌتٍجح الدراسح االسن الثالثً خ

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اكرم مراد شنان  1

 مكمل الصثادٍح اٌه محمد قاسم  2

 ناجح )دور اول( الصثادٍح حسام كتاب محٌسن  3

 ناجح )دور اول( الصثادٍح خضر الٌاس حسن كامل  4

 مكمل الصثادٍح رسل محمد خٌري 5

 مكمل الصثادٍح ساره عبودي هادي  6

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سالم حسن سلمان  7

 مكمل الصثادٍح ضمٌاء محمد كرٌم  8

 ناجح )دور اول( الصثادٍح عثمان فاضل جعاتً  9

 مكمل الصثادٍح علً جبار عزٌز  10

 مكمل الصثادٍح فرح فراس حسٌن  11

 مكمل الصثادٍح مصطفى كرٌم شهٌد  12

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ٌحٌى سعد عبدالوهاب 13

 ناجح )دور اول( الصثادٍح حنٌن قاسم عبد محمود 14

 مكمل الصثادٍح حنٌن وهبً عبدالرزاق  15

 ناجح )دور اول( الصثادٍح دعاء حسن كرٌم   16

 مكمل الصثادٍح رانٌه عبداالمٌر محٌسن  17

 ناجح )دور اول( الصثادٍح زٌنب حازم امجد 18

 ناجح )دور اول( الصثادٍح سرى الزم جابر 19

 ناجح )دور اول( الصثادٍح صابرٌن حمٌد ذباح 20

 ناجح )دور اول( الصثادٍح طٌبه ولٌد مجٌد  21

 ناجح )دور اول( الصثادٍح عذراء عباس علوان 22

 ناجح )دور اول( الصثادٍح علً سعد عبد المهدي  23

 ناجح )دور اول( الصثادٍح فاتن عبدالحسٌن محمد 24

 ناجح )دور اول( الصثادٍح فاطمه جواد حمٌد 25

 مكمل الصثادٍح مصطفى طه مطبك  26

 ناجح )دور اول( الصثادٍح نور محمد طارق 27

28     
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الدور  2017 – 2016لقسن علوم الذاسوب للعام الدراسً  ITًتائج طلثح الوزدلح الزاتعح 

 )تدوى هواد التذوٍل( ثاًًال

 

 الٌتٍجح الدراسح االسن الثالثً خ

 مكمل الصثادٍح ادود دسي عثد هللا )ع( 1

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ادود كاظن جالب  2

 مكمل الصثادٍح اٌاخ عثدهللا جثار  3

 مكمل الصثادٍح توارٍ صادق طعوَ 4

 ناجح )دور اول( الصثادٍح دسام دوادي علواى )ع( 5

 مكمل الصثادٍح رسل ستار جاسن  6

 مكمل الصثادٍح رغدٍ دسٍي ًوري  7

 مكمل الصثادٍح سٌٌَ علً شاكز 8

 ناجح )دور اول( الصثادٍح علً خلٍل اسواعٍل   9

 ناجح )دور اول( الصثادٍح كزار سالم عثاس 10

 ناجح )دور اول( الصثادٍح هذود سعدي هذً  )ع( 11

 ناجح )دور اول( الصثادٍح هزتضى هذود ُالل  12

 مكمل الصثادٍح ُالَ خلٍل ادُن  13

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ُدٌل ادود هذود  14

 ناجح )دور اول( الصثادٍح ٌُد عداي عثدالذسي 15

 مكمل الصثادٍح ادود صثاح سالن  16

 ناجح )دور اول( الصثادٍح اسزاء سعد عثد االهٍز  17

 مكمل الصثادٍح اٌح لطٍف جاسن  18

 ناجح )دور اول( الصثادٍح جعفز سعد صثٍخ 19

 ناجح )دور اول( الصثادٍح دسٍي عثاس عثد  20

 مكمل الصثادٍح دٌاى ادود رشن  21

 اول(ناجح )دور  الصثادٍح رائد قاسن جلٍة 22

 مكمل الصثادٍح رغد فؤاد عثد الزساق  23
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ال تعتثز ُذٍ الٌتائج وثٍقح رسوٍح 

.على الطالة هزاجعح القسن الستالم الٌتٍجح 

 تقدم االعتزاضاخ خالل ثالث اٌام تعد اعالى الٌتائج
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