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 )الدور الرابع(.. الثاني اعالن الى الطلبة المشمولين باالمتحان التكميلي
هم الطلبة الذين كانوا مستمرين  الثاني ن الطلبة المشمولين باالمتحان التكميليإلى إنوه ين أعلوم الحاسوب  قسم يود
 الدراسي ورسبوا بعد اداء امتحان الدور الثاني او الدور التكميلي االول للعام 2019-2018 الدراسي بالدوام للعام

 (لرسوبهم في االمتحان رقن قيدهمأو  بالعبور او رسبوا في مرحلتهم انتقلوا الى مرحلة اعلى)سواء  .2018-2019

 /5لتخطيط والمتابعة/ القبول المركزي المرقم ت م بناءًا على كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /دائرة الدراسات وا
 12/5/2020والمؤرخ في  2223

 .عالقة لهذا االمتحان بالمحاوالت االربع وانما هو فرصة اضافية ال .1
يحق لكافة الطلبة الذين كان يحق لهم االمتحان بالدور التكميلي المشاركة في هذا االمتحان كفرصة اضافية العالقة  .2

االربع سواء شاركوا في امتحان الدور التكميلي او لم يشاركوا فيه اما من كانوا اليحق لهم المشاركة  لها بالمحاوالت
باالمتحان التكميلي من الراسبين بتجاوز نسب الغيابات او المعاقبين انضباطيا فال يخق لهم المشاركة في هذا 

 .االمتحان
السنة بمواد المرحلة الحالية اذا كانوا مسجلين بالصفوف  االمتحان واذا نجحوا بمواد العبور يكملون للطلبة يحق  .3

 .االلكترونية
ويعتبر قرار الترقين واالعادة الغيا في حال نجاحهم على ان يحق للطلبة المرقن قيدهم بسبب الرسوب باالمتحان  .4

 .2021-2020 يقدموا تعهدا بالدوام بالمرحلة االعلى في السنة الدراسية القادمة
 .ان الدور التكميلي وهذا االمتحان بالمحاوالت االربعمتحالالعالقة  .5

 

 متمنين للجميع الموفقية والنجاح
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  اسم الطالب
  2018/2019   الصف عام 

  2019/2020الصف الحالي 
 المواد المطالب بها

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 

 

 نسخة من هوية الطالب

األحوال المدنيةاو هوية   
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الثاني )الدور الرابع( الدور التكميلي اتامتحانجدول   

2019-2018العام الدراسي   
 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني  الصف األول التاريخ اليوم

 نظم تشغيل برمجة مرئية برمجة شيئية برمجة مهيكلة 14/6/2020 األحد

 إحصاء رياضي معمارية الحاسبة قواعد بيانات تصميم منطقي 15/6/2020 االثنين

  ذكاء إصطناعي هيكلة بيانات الرياضيات 16/6/2020 الثالثاء

 هياكل متقطعة 17/6/2020 األربعاء
   معالجات علم النفس

 تركيب الحاسبة 18/6/2020 الخميس
 أسس تربية

 تحليل عددي
   علم النفس

 

 

  التعليمات االمتحانية تصدر الحقًا.
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 2019-2018أسماء الطلبة المشمولين باالمتحان التكميلي الثاني )الدور الرابع( للعام الدراسي 

 الصف األول حاسوب

 المالحظات  علم نفس اسس تربية هياكل متقطعة تركيب الحاسبة الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي الشعبة اسم الطالب ت

 راسب دور تكميلي     هياكل متقطعة     برمجة مهيلكة تصميم منطقي D ابراهيم رعد محمود 1
 عبور           برمجة مهيلكة   A احمد محمد سرحان عياز 2
 عبور       تركيب الحاسبة   برمجة مهيلكة   E عامر مجيد عبدهللااسيا  3
 عبور           برمجة مهيلكة   C عبدالوهاب احمدايالف  4
 عبور           برمجة مهيلكة   F وي يوسفحسين علي 5

 عبور           برمجة مهيلكة   B محمد كمال رنا وليد 6

 عبور علم نفس             C سفيان علي يونس عليوي  7
 لم يحضر االمتحان     هياكل متقطعة تركيب الحاسبة الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي D عبدالقادر جاسم محمد علي 8
 عبور         الرياضيات     B محمود يونسعبدهللا  9
 عبور           برمجة مهيلكة   A عجيل كدر واجدعلي  10

 راسب دور تكميلي         الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي E فالح حماد ابترعمار  11

 لم يحضر االمتحان     هياكل متقطعة تركيب الحاسبة الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي E اس جارو محمدفاضل عب 12

 عبور           برمجة مهيلكة   D حسين علي حمومحمد  13

 ترقين قيد   اسس تربية هياكل متقطعة   الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي E ي فرمانمحمد عل 14

 لم يحضر االمتحان علم نفس   هياكل متقطعة تركيب الحاسبة الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي B هاني ذنون محمدمحمد  15

 عبور           برمجة مهيلكة   F وعد خضر يونسمحمد  16

 لم يحضر االمتحان     هياكل متقطعة   الرياضيات برمجة مهيلكة تصميم منطقي D ازم عزيز احمدمحمود ح 17

 عبور           برمجة مهيلكة   D خالد عيدان خلفمحمود  18
 عبور      برمجة مهيلكة تصميم منطقي C دالسالم خليفنسيم عب 19
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 2019-2018أسماء الطلبة المشمولين باالمتحان التكميلي الثاني )الدور الرابع( للعام الدراسي 

 حاسوب الثانيالصف 

 المالحظات  تحليل عددي معالجات هيكلة بيانات علم نفس قواعد بيانات برمجة شيئية الشعبة اسم الطالب ت

 عبورلم يمتحين      قواعد برمجة B حسين علي شهاب )ر.( 1
 راسب دور تكميلي   هيكلة بيانات  قواعد برمجة B خلف محمود خلف علي 2

 عبور      برمجة B طيف طاهر حمود ذياب 3

 عبور      برمجة E عبدالرحمن احمد حسن احمد 4

 راسب دور تكميلي تحليل عددي  بياناتهيكلة   قواعد برمجة B محمد شوكت عثمان )ر.( 5

 راسب دور تكميلي  معالجات هيكلة بيانات علم النفس قواعد برمجة E محمد صباح هدايت 6

 عبور  معالجات   قواعد  E خليل اسماعيل احمد خليل 7

 عبور   هيكلة بيانات    E عباس فاضل زبار محمد 8

 عبور     قواعد  E عمار خليل مرضي 9

 عبور    علم النفس   E مهند محي الدين عزيز 10
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 2019-2018أسماء الطلبة المشمولين باالمتحان التكميلي الثاني )الدور الرابع( للعام الدراسي 

 حاسوب الثالثالصف 

 المالحظات  ذكاء إصطناعي معمارية الحاسبة برمجة مرئية الشعبة اسم الطالب ت

 عبور     مرئيةبرمجة  C خديجة حسين عثمان 1

 عبور     برمجة مرئية C سجى عبدالستار عبدالرحمن 2

 عبور     برمجة مرئية B سليمان عبد سليمان  3

 عبور ذكاء   برمجة مرئية D عايد ابراهيم خليف 4

 عبور     برمجة مرئية A عبدهللا باسم احمد 5

 عبور     برمجة مرئية C عمر محمود حمود 6

 عبور   معمارية   C وهبغزوان طاهر  7

 عبور     برمجة مرئية B فهد مشل حلبي 8

 عبور     برمجة مرئية B لبنى فتحي عزيز 9

 عبور   معمارية برمجة مرئية A ليث حسين سليمان  10

 عبور     برمجة مرئية A محسن حسن سعيد حمادي  11

 عبور     برمجة مرئية C محمد عبد الوهاب محمود 12

 عبور     برمجة مرئية B محمد عبدالواحد معيوف 13

 عبور     برمجة مرئية D محمد مهند عبد الرزاق 14

 عبور   معمارية برمجة مرئية B مها محمود جاسم 15

 عبور     برمجة مرئية D نورهان عدنان ابراهيم  16

 عبور   معمارية برمجة مرئية B يونس علي احمد  17

 عبور   معمارية برمجة مرئية C يونسيونس محمد نور  18
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 2019-2018أسماء الطلبة المشمولين باالمتحان التكميلي الثاني )الدور الرابع( للعام الدراسي 

 حاسوب الرابعالصف 

 المالحظات  إحصاء رياضي نظم تشغيل الشعبة اسم الطالب ت

  إحصاء رياضي نظم تشغيل - احمد خالص فيصل سليمان 1
 


