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 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 قسم علوم الحاسبات

 17أ /     :العـــدد
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 قسم علوم الحاسبات

 17أ /     :العـــدد

 10/6/2020التاريخ:   

 الكترونية( -)مذكرة داخلية 
 

 الصباحية الدراسة االولى للمرحلة الثاني التكميلي المشولين بالدور الطلبة اسماء

 المواد الراسب بها  المرحلة  اسم الطالب  ت
 برمجة مهيكلة )غائب( االولى صباحي  احمد طعمة حويش داود 1
 التصميم المنطقي )غائب( االولى صباحي  احمد ماجد حميد عبد النبي  2
 المهيكلة )غائب(البرمجة  االولى صباحي  احمد دمحم نعمه محسن  3
 البرمجة المهيكلة -التصميم المنطقي  االولى صباحي  الحسين صباح مهدي جاسم  4
 التصميم المنطقي االولى صباحي  بان محسن شحاذة جاسم  5
 اسس التربية  -البرمجة المهيكلة  االولى صباحي  بشار علي فرحان ثامر  6
 االنكليزية )غائب( اللغة االولى صباحي  حسن شوني فهد وادي  7
 البرمجة المهيكلة االولى صباحي  حسن نصار احمد عباس  8
 االحصاء -البرمجة المهيكلة  االولى صباحي  حسين طالب عكلة ناهي  9

 تقنيات لحاسوب -البرمجة المهيكلة االولى صباحي  حسين ناظم طالب ناجي  10
 المنطقي التصميم االولى صباحي  رياض احمد رشيد علوان  11

12 
زهراء مالك محسن عبد 

 تقنيات لحاسوب  االولى صباحي  الرحمن 
 الهياكل المتقطعة االولى صباحي  زين العابدين علي جهاد نايف  13
 الهياكل المتقطعة االولى صباحي  زينب باسم كريمش مؤنس 14

15 
سلوان عبد الكاظم علي 

 البرمجة المهيكلة االولى صباحي  جحيل 
 تقنيات الحاسوب  -الرياضيات  -البرمجة المهيكلة  االولى صباحي  عباس صبري راشد عويز  16
 تقنيات لحاسوب )غائب( االولى صباحي  عبد هللا حسن عبد هللا كاظم  17
 اللغة االنكليزية )غائب( االولى صباحي  عالء سليم حرب واوي 18

 االولى صباحي  علي حيدر صحين يوسف  19
الهياكل -تقنيات لحاسوب )غائب( -المهيكلة )غائب(البرمجة 

 المتقطعة)غائب(

 االولى صباحي  علي ستار جبار حمادي  20

الهياكل -تقنيات لحاسوب -البرمجة المهيكلة )غائب(
اللغه االنكليزيه  -احصاء  -رياضيات-المتقطعة)غائب( 

 )غائب(

 االولى صباحي  غزوان مهدي حريجة دمحم  21

الهياكل -تقنيات لحاسوب)غائب( -المهيكلة )غائب(البرمجة 
التصميم المنطقي  -رياضيات )غائب(-المتقطعة)غائب( 

 )غائب(
 البرمجة المهيكلة االولى صباحي  فاضل جواد كاظم ثامر  22
 التصميم المنطقي  -الهياكل المتقطعة -البرمجة المهيكلة   االولى صباحي  دمحم ثابت شريدة ردام  23

 االولى صباحي  مسلم فاضل نجم علي  24
الهياكل -تقنيات لحاسوب )غائب(-البرمجة المهيكلة )غائب(

 التصميم المنطقي )غائب(-اللغه االنكليزيه )غائب( -المتقطعة 

25 
مصطفى حسين عذيف 

 الهياكل المتقطعة)غائب(-البرمجة المهيكلة )غائب(  االولى صباحي  سلطان 
 كل المواد )غائب( االولى صباحي  ب مصطفى رباح معيوف طل 26
 اللغة االنكليزية )غائب( االولى صباحي  منتظر ستار خضير موات 27
 الهياكل المتقطعة االولى صباحي  نور عثمان فالح سويلم  28
 البرمجة المهيكلة )غائب( االولى صباحي  يوسف عناد حمود عكار  29
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 قسم علوم الحاسبات

 17أ /     :العـــدد

 10/6/2020التاريخ:   

 الكترونية( -)مذكرة داخلية 
 

 المسائية الدراسة االولى للمرحلة الثاني التكميلي المشولين بالدور الطلبة اسماء

 المواد الراسب بها  المرحلة  اسم الطالب  ت

 االولى مسائي   احمد جاسم عويد مسعود  1
اسس  -الهياكل المتقطعة -تقنيات لحاسوب -البرمجة المهيكلة 

 التصميم المنطقي -التربية
 التصميم المنطقي  -الهياكل المتقطعة  االولى مسائي   جنات كاظم فيروز ثامر  2
 الهياكل المتقطعة االولى مسائي   زهراء جابر عداي صابط 3

4 
عبد العزيز عبد الفتاح كسار 

 االولى مسائي   فليح 
-علم النفس التربوي-كل المواد )غائب( عدا )اسس التربية
 حقوق االنسان(

 االحصاء -المتقطعة الهياكل  االولى مسائي   دمحم علي راضي سعودي  5
 البرمجة المهيكلة )غائب( االولى مسائي   محمود دمحم فهمي عبود  6
 

 الصباحية الدراسة الثانية للمرحلة الثاني التكميلي المشولين بالدور الطلبة اسماء

 المواد الراسب بها  المرحلة  اسم الطالب  ت
 هياكل البيانات -البرمجة الكيانية الثانية صباحي جواد كاظم غالي راضي  1

2 
روان دمحم رضا دمحم علي دمحم 

 البرمجة الكيانية الثانية صباحي حسين 

3 
صادق عبد الكاظم راضي 

 هياكل البيانات والخوارزميات)غائب( الثانية صباحي لفتة 

 الثانية صباحي عبد الرحمن عمر عبد هللا دمحم 4
هياكل البيانات -المعالجات المايكروية)غائب(  

 والخوارزميات)غائب(
 تحليل نظم وقواعد البيانات)غائب( الثانية صباحي عزام حميد كيطان  5
 المعالجات المايكروية)غائب( الثانية صباحي علي جبار كريم بجاي 6
 البرمجة الكيانية)غائب( الثانية صباحي علي عنيد علوان حسن 7
 البرمجة الكيانية الثانية صباحي كاظم عباس احمد ابراهيم  8
 المعالجات المايكروية )غائب(  الثانية صباحي كرار حامد نعمه صبيح 9

 المعالجات المايكروية )غائب(  الثانية صباحي كرار زغير خميس جاسم  10
 المعالجات المايكروية  -البرمجة الكيانية  الثانية صباحي كريم ذياب ماضي زيار  11
 المعالجات المايكروية   الثانية صباحي دمحم تقي محسن خليف  12
 هياكل البيانات والخوارزميات)غائب(-التحليل العددي )غائب( الثانية صباحي مصطفى احمد شهاب احمد  13
 التحليل العددي  -البرمجة الكيانية  الثانية صباحي مصطفى شياع علي بسمار  14
 المعالجات المايكروية)غائب(-البرمجة الكيانية الثانية صباحي مصطفى دمحم جميل ابراهيم  15
 المعالجات المايكروية)غائب(-البرمجة الكيانية)غائب( الثانية صباحي منتظر صالح حسن عالوي  16
 المعالجات المايكروية الثانية صباحي مهند كاظم عذاب موحان  17
 البرمجة الكيانية)غائب( الثانية صباحي هاني عواد ياسر جياد 18
 التحليل العددي )غائب(-هياكل البيانات -البرمجة الكيانية الثانية صباحي هدير جبار موات عبد هللا  19
 هياكل البيانات -البرمجة الكيانية الثانية صباحي ياسر صباح شهاب تايه 20
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 قسم علوم الحاسبات

 17أ /     :العـــدد

 10/6/2020التاريخ:   

 الكترونية( -)مذكرة داخلية 
 

 

 المسائية الدراسة ثانيةال للمرحلة الثاني التكميلي المشولين بالدور الطلبة اسماء

 المواد الراسب بها  المرحلة  اسم الطالب  ت
 هياكل البيانات -البرمجة الكيانية الثانية مسائي ايمن سعود سويدان حميد  1

 زينب زكي ناصر ابراهيم 2
 الثانية مسائي

-المعالجات المايكروية-هياكل البيانات -البرمجة الكيانية
 التحليل العددي 

 التحليل العددي  -البرمجة الكيانية)غائب(  الثانية مسائي صالح دمحم يوسف دمحم  3

 الثانية مسائي ضحى جميل جاسم موسى  4
التعليم -هياكل البيانات)غائب( -البرمجة الكيانية

 التحليل العددي -الثانوي)غائب(
 المعالجات المايكروية-هياكل البيانات  الثانية مسائي علي سليم عماش سلطان  5
 علم نفس النمو )غائب(-المعالجات المايكروية )غائب(  الثانية مسائي مجتبى رحيم شناوه حاجم  6
 البرمجة الكيانية الثانية مسائي دمحم سعيد عرنوص دمحم  7

 

 

 

 الصباحية الدراسة ثالثةال للمرحلة الثاني التكميلي المشولين بالدور الطلبة اسماء

 المواد الراسب بها  المرحلة  اسم الطالب  ت
 تصميم قواعد البيانات -معمارية الحاسوب الثالث صباحي  انمار محمود حكمت غثوان  1
 معمارية الحاسوب الثالث صباحي  ايالف سعد عبد هللا ابراهيم  2
 معمارية الحاسوب الثالث صباحي  باسم كامل بيهي سعود  3
 هندسة برامجيات -مترجمات الثالث صباحي  بكر حسن عبد اسود  4
 معمارية الحاسوب -مترجمات الثالث صباحي  حسن علي هادي بخيت  5
 معمارية الحاسوب الثالث صباحي  حسين علوان حسين علي  6
 معمارية الحاسوب الثالث صباحي  حيدر هادي عبد كريم  7
 هندسة برامجيات -فيجوال بيسك الثالث صباحي  زيد سعدون جهادي عبيس  8
 تصميم قواعد البيانات -مترجمات  الثالث صباحي  سجاد علي احمد جاسم  9

 تصميم قواعد البيانات  الثالث صباحي  صهيب دمحم فراس جاسم  10
 تصميم قواعد البيانات -مترجمات  الثالث صباحي  عساف ايوب معارج دمحم  11
 تصميم قواعد البيانات  الثالث صباحي  غسق دمحم عز الدين كريم  12
 هندسة برامجيات  الثالث صباحي  كرار وليد عبد علوان  13
 معمارية الحاسوب الثالث صباحي  ماريا سالم عيسى سالم  14
 مترجمات  الثالث صباحي  دمحم ياسر جبر حسن 15
 فيجوال بيسك -مترجمات  الثالث صباحي  مروان حسن جوده زبون  16
 تصميم قواعد البيانات -هندسة برامجيات  الثالث صباحي  مشعان صبحي سعيد خشان  17
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 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

 قسم علوم الحاسبات

 17أ /     :العـــدد

 10/6/2020التاريخ:   

 الكترونية( -)مذكرة داخلية 
 

 

 

المسائية الدراسة ثالثةال للمرحلة الثاني التكميلي المشولين بالدور الطلبة اسماء  

 المواد الراسب بها  المرحلة  اسم الطالب  ت
 معمارية الحاسوب الثالث مسائي  اماني رياض نوري نافع  1
 مترجمات  الثالث مسائي  اميمه محسن عناد غريب  2
 معمارية الحاسوب الثالث مسائي  بسمه عمر فاروق صافي  3
 فيجوال بيسك  الثالث مسائي  بهاء رمضان جبر عباس  4
 معمارية الحاسوب الثالث مسائي  حسين فتحي كاظم رحيمه 5
 مترجمات  الثالث مسائي  حسين محمود جاسم هيجل  6
 معمارية الحاسوب الثالث مسائي  رند مهدي عبد هللا داود 7
 هندسة برامجيات -معمارية الحاسوب الثالث مسائي  ساره سمير عبد النبي عمار  8
 معمارية الحاسوب الثالث مسائي  سيف علي سوادي عذيب 9

 هندسة برامجيات -معمارية الحاسوب الثالث مسائي  عال عدي فؤاد ابراهيم  10
 معمارية الحاسوب الثالث مسائي  مصطفى فتحي علي محسن 11
 تصميم قواعد البيانات -هندسة برامجيات  الثالث مسائي  نمير مهدي مطشر فالح  12
 هندسة برامجيات  الثالث مسائي  هاجر دمحم عبد هللا موسى  13

 


