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:تاريخ االمتحان  نظرية المعلومات 3: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 محمد همام احمد رامز  التكريتي1201610324

2 اسماء مصطفى  الحكواتي2201810849

3 محمد فريح  الحلواني3201710021

4 رغد سراج الدين  الهنداوي4201810254

5 نزار وليد  صعب أبو حمدان5201820054

6 عبدهللا ياسين  االبراهيم6201510403

7 محمدعبد الرحمن محي الدين  الشريباتي7201710627

8 القبيطري- محمد كريم اسامه 8201610454

9 رغد جهاد  عرب9201820129

10 أحمد رامز  سكر10201510028

11 أحمد منيف أحمد شاهين11201710573

12 تاله رأفت  ببيلي12201810746

13 رهام احمد  غازي13201810694

14 روجينا عماد  القاسم14201720139

15 بشير محمد بشار  ديراني15201520096

16 تيسير فراس  الزعيم16201510245

17 يامن محمد فراس  الطباع17201710728

18 تللو- محمد معاذ محمد سامح 18201810833

19 غازي سامر  زغموت19201710459

20 راما محمد غسان  شيخاني20201810729

21 مؤيد عبد الوهاب  الخانجي21201710242

22 انس اسامة  ابو زيد22201810800

23 طه ماجد  السعدي23201720020

24 اسراء محمد فائز  جمال الدين24201810732

25 ماهر حسام  خولي25201720031

26 يوسف محمد  الفرا26201720082

27 انعام خالد  انجو27201810771

28 محمود محمد  الجزيري28201810648
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:تاريخ االمتحان  نظرية المعلومات 3: اسم المقرر  : الفترة 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية واالتصاالت
Faculty of Informatics and Communications Engineering 

1 الخطيب- يزن مهند 29201510187

2 محمد اياد طه  بشير30201710186

3 مجدي محمد عدنان  عكاش31201610287

4 محمد أكرم محمد خيري  دوالتي32201410293

5 رامي مازن  العبسه33201510516

6 يزن محمد غزوان  دركل34201610568

7 هيا اسامه  عوكر35201810629

8 عبد هللا ميسر  المفلح36201610974

9 ساره يوسف  عابدين37201610900

10 هال فواز  عقاد38201710519

11 سعادات- حسين جميل 39201510383

12 محمود محمد فيصل  مارديني40201610934

13 عدنان أحمد عالء  أصفري41201610724

14 يسرى صالح  الموسى42201810837

15 فؤاد خالد  الجندي43201710557

16 محمد خلدون  نحاس44201610992

17 محمد نور الدين  عقاد45201710499

18 بنان عبد هللا  بركات46201810726

19 محمد حسان خليل قطرميز47201810451

20 باسل محمد وثام  القوتلي48201710609

21 محمد عدي عماد  هاللة49201810482

22 عبد الرحمن محمد  صالح50201710293

23 كاترين مخلص  صواف51201620264

24 محمد أسامه محمد  الصواف52201720010

25 ضياء عدنان  القباني53201510192

26 عبد الرحمن مازن  قصيباتي54201620159

27 يزن عمر  سكر55201420081

28 سنا محمد علي  شبعانيه56201610939

29 إسراء سمير  مرزوقه57201810255




