
 (7102-7102للعام الدراسي ) الثاني الفصلسعي قائمة درجات                      

 (7مبادئ احلاسوب ) املادة:                                                                               وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  وىلاأل املرحلة:                                                                                  كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة دياىل

 ثالث ساعات عدد الساعات:                                                                                       / الدراسة املسائية قسم االقتصاد
 

 يف قائمة الدرجات االبيض استخدام احلرب وأالشطب  وأمالحظة : ال جيوز احلك 
 

 

 أسم الطالب ت
 درجة العملي النهائي درجة السعي

 كتابة   رقما   كتابة   رقما  

   عشرون   20 احمد بهلول عبد الوهاب احمد 1

   خمسة عشر   15 احمد على حسان علي 2

   سبعة عشر   17 انمار اسعد جدوع ذياب 3

   عشرون   20 بتول عامر نافع عباس 4

   ثالثون   30 بشير حامد محمود ياسين 5

   خمسة عشر   15 جبار فوزي جبار صكبان 6

   اربعة و عشرون   24 حسن عناد كاظم حسين 7

   ثمانية و عشرون   28 حسين عدنان خاف فهد 8

   اثنان و عشرون   22 حسين لطيف جواد علي 9

   واحد و عشرون   21 حنين سمير غني مزبان 11

   واحد و ثالثون   31 دانيال حاتم اسماعيل منصور 11

   سبعة و عشرون   27 رجاء علي محمد منديل 12

   ستة و عشرون   26 سارة سمير حسن حسين 13

   ثالثون   30 سارة عماد عبدالوهاب عبدالجبار 14

   عشرون   20 سعد محمود نجم عبدهللا 15

   خمسة عشر   15 سعدون احمد اسمر شلش 16

   واحد و ثالثون   31 سهاد عادل عليوي دلفي 17

   ثالثون   30 شكرية احمد عباس كاظم 18

   خمسة عشر   15 صالح مهدي مطلك خلف 19

   سبعة و عشرون   27 صفى مظفر عمران عيسى 21

   ستة و عشرون   26 عائشة محمود سلمان مجيد 21

   واحد و عشرون   21 عباس عبد الرحمن حسين جمعة 22

   اثنان و عشرون   22 عباس محمد ابراهيم محمد 23

   سبعة عشر   17 عبد الرحمن علي نوار كعيد 24

   ستة و عشرون   26 عبد الغفور منعم صالح حسن 25

   سبعة عشر   17 عقيل هادي سامي ابراهيم 26

   واحد و عشرون   21 علي باسم ذياب محي 27

   سبعة عشر   17 علي ثاير درع فاضل 28

   عشرون   20 كفاء جابر صبري علي 29

   ثمانية و عشرون   28 كوثر هاتف حبش علي 31
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 أسم الطالب ت
 درجة العملي النهائي درجة السعي

 كتابة   رقما   كتابة   رقما  

   ثالثون   30 مروان عواد حسن محمد 13

   عشرون   20 مصطفى حسين خلف محمد 13

   اثنان و ثالثون   32 مصطفى رباح كاظم سبع 11

   خمسة عشر   15 مصطفى عادل سهيل حسون 13

   واحد و عشرون   21 مصطفى كريم كيطان عايش 13

   اثنان و ثالثون   32 مهند احمد عباس خلف 13

   ستة و ثالثون   36 مهند خليل عارف شهاب 13

   خمسة و عشرون   25 مهند نجم منصور حمد 13

   ثمانية عشر   18 ميسون نوري منشد فليح 13

   تسعة و عشرون   29 نجالء حاتم زيدان خلف 34

   سبعة و عشرون   27 نسرين عباس محمد حسين 33

   اثنان و عشرون   22 هبة ستار نصيف صالح 33

   خمسة عشر   15 منصور هيثم كريم كاظم 31

   واحد و ثالثون   31 هيفاء احمد شاطي احمد 33

   ستة و عشرون   26 يوسف عبد الوهاب محي نايف 33
 

 

 

 

 

  رئيس قسم االقتصاد                                                  المادة     امدرس        

 مهدي عبد القادرأ.م. د نادية                                      م.م محمد ليث / مثنى ابراهيم





















 


