
اسم الطالبت

عبة
لش

ا

اسم الطالبتمعالجات

عبة
لش

ا

اسم الطالبتتحليل عددي

عبة
لش

ا

منهج بحث

غDزيد مؤيد محمد خلف1مAاحمد جعفر اسماعيل1مAابراهيم يونس خليل يونس1

مDادهم ميسر الياس اخضير 2مAاحمد غانم سعيد شيت2مAبالل محسن متعب2

مDاستبرق عبدالرحيم طه3مE(م)ديانا احمد ابراهيم 3مAعبدالرزاق احمد حسين3

مCاسراء مروان رمضان 4مDزيد مؤيد محمد خلف4مCعبدالمهيمن باسم سالم4

مFاسعد خالد اسعد علي5مB(م)طه بشار سامي 5مDعبير احمد خضر محمد 5

مFاسيل محمد خلف صالح6مAعباس محمد يونس6مCكرم عبد عواد سوعان6

مEاالء شهاب احمد علي7مF(م)عبدهللا نزار جاسم 7مFمحمد رشيد يونس محمد 7

مDاالء عبد حسن 8مCعلي حسين خضر جاسم8مAمراد محمد ابراهيم8

مDامنة شهاب احمد ياسين9مA(ع)علي عجيل كدر واجد 9مBمروان محمد يحيى 9

مBامنة مازن هاشم داود 10مAعمر عبد الستار شكر10معخليل اسماعيل احمد خليل 10

مEاية عبدهللا نجم مطرود11مDكاظم عاتي عويد11
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مDايه عبدالكريم حسين12مCكرم عبد عواد سوعان12هيكلة بيانات

مCحسن هاشم زكر13مAمحمد خلف محمود عبدهللا13غC(ع من ت)حسين علي شهاب 1

مAحسين علي احمد فرحان14مFمحمد سعد عزالدين محمد14مDزيد مؤيد محمد خلف2

مCخالد غدير حنش محمد15مC(.ر)محمد شوكت عثمان 15مC (ع)سفيان علي يونس عليوي 3

مAدنيا اياد عبدهللا ابراهيم16مEمحمد يوسف حسين زيدان 16مDسلمان ابراهيم متعب4

مBرحمة حسين محمد احمد17مFمصطفى باسم مصطفى17مF(م)عبدهللا نزار جاسم 5

مCرحمة فاضل احمد18مCمنتظر شهيد جاسم18مDعبير احمد خضر محمد 6

مEزبيدة خالد غانم طه19مEيسرى مسعود صديق خليل19مEمحمد يوسف حسين زيدان 7

مBسحر عبدالكريم فتحي 20
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مDسلمان ابراهيم متعب21احتسابية

مCشيماء سبهان محمود طه22مAابراهيم يونس خليل يونس1مDاالء عبد حسن 1

مEصايل عبدالرحمن صايل 23مAاحمد غانم سعيد شيت2مAبالل محسن متعب2

مBصبا انمار شاكر محمود24مCامنة نذير محمد حسين3مDحيدر عدنان ذنون نجم3

مBصهباء علي صالح محمد 25مC(ع من ت)ايات هشام صباح 4مEزيد عبدالعزيز علي عزيز 4

مCطالب حميد حسن 26مC(ع)ايالف عبدالوهاب احمد 5مDزيد مؤيد محمد خلف5

مFعاصم صالح محمد27مFريام نشوان عبدهللا يوسف6مC (ع)سفيان علي يونس عليوي 6

مDعبدالعزيز محمد فرج 28مBسالم ذياب طلب عبدهللا7مFصبحي محمد صبحي طه7

مAعبدهللا محمود عبدهللا خضير29مBعائشة راضي سلمان جواد8مCصالح ادريس صالح8

مCعلي حسين خضر جاسم30مAعباس محمد يونس9مAعبدالرزاق احمد حسين9

مBعلي يونس حسن31مFفاطمة سمير محمد 10مDكاظم عاتي عويد10

مCعمر احمد عباس حسين32مAمحمد خلف محمود عبدهللا11مEمحمد محسن نمر فياض11

مBعمر ناظم صالح احمد33مBمحمد غانم جاسم12مAمراد محمد ابراهيم12

مFفاطمة سمير محمد 34مF(ع)محمد وعد خضر يونس 13مCمنتظر شهيد جاسم13

مCفاطمة هاشم نجرس35مBمروان محمد يحيى 14مCمنهل ادريس احمد14

مBفرح علي عبدالجبار حامد36مFنور الهدى خليل حسين15

مDقتيبة رضوان احمد عبدهللا37



اسم الطالبت

عبة
لش

ا

اسم الطالبتقواعد بيانات

عبة
لش

علم نفس ا
النمو

مCقمر عامر محمود عباوي38

مCكرم حكمت شهاب احمد39مAاحمد غانم سعيد شيت1مCحسين مقتاد محمود عزيز1

مCكرم هيثم حسن ياسين40مBاخالص جمال جردو 2مCرحمة فاضل احمد2

مCمازن محمد جاسم خلف41مFاسماء عبدهللا محمد عبدهللا3مAعباس محمد يونس3

مD(ع)محمد حسين علي حمو 42مCامنة نذير محمد حسين4مCعبدالمهيمن باسم سالم4

مFمحمد سعد عزالدين محمد43مBانمار عرب عبدالقادر بكر5مA(ع)علي عجيل كدر واجد 5

مEمحمد قاسم يحيى محمود44مCحسين مقتاد محمود عزيز6مAعمر عبد الستار شكر6

مFمروة قحطان اكديمي 45مEرضوان مروان محمد شيت7مC(.ر)محمد شوكت عثمان 7

مAمسعود حسن احمد 46مEريا وعدهللا محمد حسين8مEمحمد محسن نمر فياض8

مEمصطفى حقي اسماعيل47مBسنا ماهر ياسين محمد9مDمصطفى محمد حميد9

مDمصطفى محمد حميد48مCضحى غالب زينل الحسين10
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مDمصطفى محمد زهير 49مAطيبة سالم اسماعيل محمود11تعليم ثانوي

مEمصطفى وليد مصطفى احمد50مAعباس محمد يونس12م C (ع)سفيان علي يونس عليوي 1

مCمصعب احمد محمد حمد51مEعبدالرحمن شاكر محمود13مAحسين علي احمد فرحان2

مEمصعب خضر ادريس 52مEعبدهللا بشار هاشم بشير 14مAعباس محمد يونس3

مCمنهل ادريس احمد53مBفرح علي عبدالجبار حامد15مAمسعود حسن احمد 4

مBنوارة هاني صطمي حمود54مFفهد عبدهللا احمد عبدهللا16
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مEهبة ثامر محمود احمد55مFمحمد رشيد يونس محمد 17اللغة االنكليزية

مAهدية مهند يوسف محمد56مBمحمد مروان زهير شكر18مBانمار عرب عبدالقادر بكر1

مEوسام بسام حازم جاسم 57مAمراد محمد ابراهيم19مBرحمة حسين محمد احمد2

مDيونس فاضل عباس يونس58مCمروة محمد جاسم محمد20مBمحمد مروان زهير شكر3

مBهاني جاسم محمد21

مEوسام بسام حازم جاسم 22

مDوليد خالد احمد حسن23

مFياسين محمد احمد24

مEيسرى مسعود صديق خليل25

معمهند محي الدين عزيز26


