
االسم الرباعيت
البرمجة بلغة 

++C
1تطبيقات جاهزة هياكل البيانات

تقانة 

البرمجة

التحليل 

العددي
اللغة االنكليزيةنظم معلومات اداريةمحاسبة تكاليف

10201715211618ابراهيم عدنان علي حمد1

1821159211216احمد حميد مجيد جعفر2

8201611221517امير علي رضا كاظم3

10202013191115انور رحيم علي ظنون4

6182013201615انور عبد الرضا جعل مجهول5

11171716221215بنين حميد عبد سوادي6

17192219232017تبارك فالح حسن صيهود7

18222318221920جعفر وسام جعفر كاظم8

10191913231515حسن جميل عبد االمير نعمه9

10181912191515حسن طالب عبد الحسن حمزه10

13192014201815حسن محمد جزري سلطان11

14192018232015حسين احمد سعيد محيسن12

11202115221816حسين علي حسين عليوي13

10202114201514حيدر احمد يعقوب يوسف14

14212115222217ديار جميل موسى رضا15

12171916211920ديما ابراهيم ماهود محمد16

12191815201714رسول محمد عزيز عاجل17

14172319202017رقية مثنى عدنان شاكر18

11191811231618رمله عبد االمير ذياب جالب19

11192111211718رواء ناصر محمد خضير20

16202119211914زهراء أحمد ياسر صادق21

15202117202117زهراء علي عواد حميد22

11182018232216زهراء كاظم كمر عبد23

18192013211215زيد علي ضعيف محمد24

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/ الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

المرحلة الثانية

الفصل الدراسي االول

2021 - 2020العام الدراسي 
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7191714221518زينب راضي حسين دحام25

11191716231315زينب صباح فالح صالح26

11182217211517زينب وسام عباس مجيد27

5171912181718سجاد حسين علي عبد28

13192220212213سجى فارس حاتم مرزه العلواني29

16192114201814سكينه حسين عبدهللا مشعل30

11182015201817شفاء حسين كاظم حسن31

14192013211514صادق عبد الكاظم عالمه عيدان32

14192113211515ضياء احمد عزيز محمد33

11181712231616عباس جعفر لكن عبيد34

11182111211115عبد هللا حمزه حسون مهدي35

15191915181616عدنان عبدهللا رزاق شايع36

9172013191516عالء حمودي جبر عبد37

15182114221313عالء خضير شلتاغ جبر38

18212118231917عالء نجاح كاظم عبد الحسين39

11192115221816علي الهادي سعد هادي عطيه40

1118129171316علي الهادي محمد علوان41

17212413201316علي حسين علي جياد42

10181010201315علي عوده حسابه ثامر43

21778181212علي ماجد عبد الحسن كدبال44

5192010211517علي ناصر عبد زيد نعمة45

10152011191513علي هادي ياسين فرعون46

818128201413عمار عبدعلي تيكان نعيمه47

15202015221415غفران عبداالمير عبود نعمه48
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13202314231417فاطمة حيدر علي عبدالحمزه49

14192017191815فاطمة رزاق محمد هادي50

10182117211915فاطمة يعقوب يوسف مزهر51

9191914221814كرار عامر محمد جاسم52

13212021221517ليث محمد باقر محمد53

11191612231213محمد احمد عباس عبد54

8181816201310محمد رضا قاسم محمد علي جبار55

1517181222135محمد سعدون محمد56

1120159191212محمد عزيز حسن محمد57

19212116221617محمد علي زيد محمد رضا يوسف58

7191615201515محمد علي عبدالحسين ياسر59

11201911211515مرتضى أحمد يونس جابر60

11181812211513مصطفى رحيم كاظم عباس61

10212118221818مصطفى محمد عبد زيد ناهي62

8171812211611موده طالب عمران جاسم63

11171913221715ندى صالح مهدي عطشان64

13171410201312نور الهدى عبود جميل65

12201916201516نور ثجيل علي مايع66

15202218232119نورا حسن كاظم محمد67

12161813211614هند حمزه عيسى جاسم68

11191815221512ياسر حسن كاضم عبد69

17212215211816يقين عباس حسن حسين70


