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:تاريخ االمتحان  تطوير تطبيقات 2: اسم المقرر  : الفترة 

1 نقوال ظافر  ابو جراب1201610027

2 محمد كريم اسامه  القبيطري2201610454

3 شادي حسين  حسن3201610976

4 موفق عمار  ترك4201610554

5 محمد علي احمد  قاسمي كرمانشاهي5201710062

6 حسن محمد  سيد6201610633

7 عادل مضر  خطار7201610248

8 بيان نشأت  السهلي8201710561

9 أحمد منيف أحمد شاهين9201710573

10 عمر محمد لؤي  الخطيب10201710894

11 أحمد هشام محمد فادي  مجاهد11201620192

12 محمد نهاد عمار  اليافي12201710880

13 طارق بسام  البوشي13201710778

14 هديل محمد سامر  فاعور14201710386

15 كنعان سلمان  االحمد15201510349

16 مصطفى حسان  اللحام16201510380

17 ليلى سلمان  طرابيه17201710196

18 غيث محمد يوسف محمد  بيبرس18201410592

19 اندريه عدنان  محمد19201610537

20 يزن رشدى  السعدي20201710019

21 محمد عمر  الياسين21201620117

22 راما غازي  القسطي22201610411

23 حمزه بسام  حجازي23201410527

24 محمد عمر محمد بشار  الكور24201410070
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1 محمد عادل  العبد الرحيم25201510128

2 ليث محي الدين  العوض المجلي26201510482

3 سيد حسين سيد أكبر  موسوي27201610395

4 باسل فيصل  ابو جيب28201510706

5 عدنان أحمد عالء  أصفري29201610724

6 أمين جالل  سعديه30201710089

7 باسل محمد وثام  القوتلي31201710609

8 يمان مازن  دالل32201610979

9 محمد ياسين أحمد  الحايك33201510547

10 محمد معاذ احمد  المناع34201610221

11 محمد أحمد  جوخدار35201610990

12 ماهر محمود  البني36201610053

13 شادي مازن  العربيد37201610730

14 ضياء عدنان  القباني38201510192

15 نور الدين عبد الناصر  عودة39201610257

16 هيا نبيل  سعدي40201610855

17 محمد مؤيد محمد نعيم  خوله41201710610

18 اويس محمد منير  الوني42201610142

19 محمد منير  سكوتي43201610349

20 ضحى ابراهيم  الجبه44201710564

21 محمد سامر موفق  النصر45201710351

22 بتول  نجف علي  نجف علي46201710783

23 محمد وفيق  العلبي47201410462

24 عادل محي الدين  اللحام48201510198


