
حسابات نظام الموودل

المرحلة األولى- قسم علوم الحاسوب 

كلمة المروراسم المستخدماالسمت

msc200059123456ابتهال عايد كريم مردان الجبوري1

msc190014123456احمد حسن حسين عباس كشكول2

msc200042123456احمد حسين هادي عبيد3

msc200046123456احمد عاشك دايخ عكال العويدي4

msc200058123456اسراء حسين عناد فهد5

msc200044123456اسماء عبد مسلم عيدان6

msc200043123456افراح حمزه كاظم حميدي7

msc200047123456اكرم صالح حسين جعفر الشعبي8

msc200048123456امير علي ابو شنة راوي العابدي9

msc200045123456انفال حيدر عبدالرسول عبدعلي10

msc200049123456ايات حسين مدلول جريو الفتالوي11

msc200050123456ايثار عبدالكريم عبدالصمد عبيد المظفر12

msc200051123456ايمن كفاح بدري هادي الربيعي13

msc180047123456أحمد عالء طالب محمد الكريطي14

msc190027123456باقر رعد غازي كريم15

msc200060123456بتول كاظم مهدي داوود الخزرجي16

msc200061123456براء نعمه مهدي هاشم الميالي17

msc200010123456بنين صادق كاظم مجدي شبر18

msc200040123456تبارك حسين كاظم عباس الشمري19

msc200041123456جعفر عمار محمد حسين محمد علي20

msc200062123456حبيب جعفر حبيب مجبل خلف الخفاجي21

msc200063123456حسن سلمان جريو خضير االياري22

msc200064123456حسن كامل سهيل عبدهللا الحساوي23
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msc190038123456حسن ماجد حريب كاظم24

msc200070123456حسن نعيم لبه حسين حسين السالمي25

msc200069123456حسن هاني حسين حسن االعرجي26

msc200068123456حسنين عواد امير غالي الجبوري27

msc200067123456حسين حيدر ماجد حسن عبدالعزيز الفضلي28

msc200066123456حسين عبداالمير ناهي حمزه الجبور29

msc200065123456حسين قاسم عبدالحسين محمد العبادي30

msc200071123456حنين احمد عارف ناجي المرشدي31

msc200072123456حنين فراس قاسم محمد العامري32

msc200073123456حوراء احمد علي محمد بدير33

msc200074123456حيدر عباس فاضل حسون شبع34

msc200077123456حيدر محمد لفتة جاسم الشناب35

msc200076123456دعاء باسم كليب سعدون الشبالوي36

msc190043123456رائد سالم محيسن الشويلي37

msc200083123456رباب عالوي مسلم مطاري38

msc200075123456رباب عالوي مسلم مطاري الكيم39

msc200091123456رحاب محمد علي صغير الجدوعي40

msc200094123456رسل ماجد ميري منديل الزجراوي41

msc200096123456رقية احمد عبدالحسن محسن سيالوي42

msc200097123456رقيه مهدي صاحب عباس الجبوري43

msc200099123456رؤى نجم عبد ايوب محمد44

msc200102123456زهراء ايوب حمزة محل45

msc200109123456زهراء جبير حسين صادق46

msc200078123456زهراء رياض سعيد بعير حمادة47

msc200079123456زهراء ستار جابر عبد الحسين48
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msc200080123456زهراء سعيد جاسم حسن الجبوري49

msc200082123456زهراء ظاهر اهريد جبار العطوي50

msc200084123456زهراء علي جواد كاظم الموسوي51

msc200086123456زهراء علي عبد الستار احمد الخالدي52

msc200089123456زهراء غازي نعمه نصيف االعرجي53

msc200081123456زهراء مهدي مجيد حسين التميمي54

msc200085123456زهراء موسى طه عبد الجبارالشرع55

msc190215123456زينب حيدر جاسم محمد المكصوصي56

msc200087123456زينب خيري عبد شمخي العسكري57

msc200093123456ساجدةحيدر جعفر ناجي الرماحي58

msc200098123456سجاد رعد عبداالمير موسى مهيجج59

msc200057123456سجاد محسن حمزه عبدهللا60

msc200056123456سراء باسم حسن علي61

msc200055123456سرور ياسر محمود ياسين62

msc190121123456شروق ماجد عبد الواحد مكي الجبوري63

msc200115123456شهد رشاد عيسى هادي الطرفي64

msc200105123456شهد عبد الحسين ايوب حربي الصافي65

msc180170123456صادق رحمن محمد موسى الدهيماوي66

msc200104123456صفا سعد عبد هللا جاسم سلمان الفتالوي67

msc200101123456ضحى حيدر عبود محمد الحداد68

msc190193123456طارق موسى حسين حمزة الحجيمي69

msc170036123456طالب أحمد عبدهللا محسن الدريني70

msc200141123456طيبة ماجد جمعة رضا النبهاني71

msc200095123456ظافر اثير ناجح نعوم الجنابي72

msc200092123456عباس عامر جبر محمد علوان الفتالوي73
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msc190213123456عباس محمد يعقوب يوسف المسلماوي74

msc170225123456عباس نجاح عبد علي عباس75

msc170082123456عبدالرحمن كاظم صادق جعفر النصار76

msc200111123456عبدالرحمن مطلك خلف علي77

msc200107123456عبدالعزيز علي حسين علي االمبن78

msc200117123456عبدهللا محمد كريم محمد الرحيالني79

msc200114123456عبدهللا ناجي شاكر سعيد الشمس80

msc190080123456عبدالملك يوسف عسكر جبوري81

msc190082123456عبدالمهدي رحيم جودة حمزة82

msc190083123456عال ثامر عوده حامي83

msc200149123456علي اسيل مسلم قاسم السعد84

msc200148123456علي حسن ناصر حسين االبراهيمي85

msc200147123456علي خالد عمران حسين الخفاجي86

msc200146123456علي خليل صالح مغير87

msc200144123456علي رزاق كاظم عبيد القريشي88

msc200145123456علي صالح حسين عجيل المسعودي89

msc200138123456علي عدي شاكر حميد ابو عصا90

msc200135123456علي فاضل حسين جاسم الكريطي91

msc200133123456علي ليث عبد علي ناموس االسدي92

msc200125123456علي محمد حسين حسن ال علي93

msc200122123456علياء احمد حسين علي الشحماني94

msc200140123456علياء حيدر جياد لفتة الخفاجي95

msc200137123456غفران زهير عبدعبدالحسين الدحيدحاوي96

msc200159123456غفران عباس رسول احمد97

msc200156123456فاطمة صباح ناهي كاظم98
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msc200157123456فاطمه جبر محمد صراوه99

msc200153123456فاطمه يعقوب شامي تميم صادق100

msc180003123456كاظم جواد هاشم علي ال بابه101

msc190298123456كرار كطران محمد محرج102

msc200150123456محمد احسان علي محسن خشان103

msc200154123456محمد امين محمد تقي هادي104

msc200151123456محمد حسن احمد مهدي قاسم الهنداوي105

msc200160123456محمد رضا عبد الهادي امويرد كمبار106

msc200008123456محمد صادق علي محمد حسين ذياب107

msc200163123456محمد عباس رزاق صالح مهدي العكراوي108

msc200166123456محمد عبد الحسين جواد كاظم العسكري109

msc200167123456محمد عدنان كامل سلمان110

msc190099123456محمد علي قتاد سعيد111

msc200190123456مرتضى يحيى محمد رجب112

msc190105123456مريم احسان عدنان رسول البوذبحك113

msc200188123456مريم حبيب احمد عبد الحسين البديري114

msc200185123456مريم حسين احمد عبد الحسين البديري115

msc200186123456مريم حيدر صاحب موسى116

msc200184123456مريم ظافر محمد علي117

msc200183123456مريم فرات محمد مسلم التري118

msc200180123456مريم مصطفى محسن مرتضى البكاء119

msc190108123456مريم مهران سرحان سمير الرحيم120

msc200174123456مصطفى زهير عبد العظيم جواد الطريحي121

msc200173123456مصطفى سمير محمد عبد المحمد122

msc180077123456مصطفى مكي كاظم هادي الفتالوي123
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msc200168123456مظاهر حمودي ابراهيم عبد حميد124

msc200164123456منتظر احمد عبد العباس سلمان الخطاب125

msc190263123456منتظر سعد رحيم نور الياسري126

msc200162123456منتظر شاكر عواد محمد127

msc200158123456منى كريم مهدي جواد السلطاني128

msc200155123456مها حسن علوان كاظم ال عاشور129

msc180138123456مهيمن صادق رحيم كريم الموسوي130

msc180020123456مؤمل علي عبدالزهرة عبدالحسين الطويل131

msc200152123456مؤمل مهند جواد كاظم ركابي132

msc200181123456ميثم عمار علي عبدالحسين133

msc200179123456نذير عدنان عبود نذير134

msc190109123456نور الهدى سجاد شعبان عبود اليذ135

msc200177123456نور الهدى كاظم فرمان مظلوم136

msc180041123456نور صباح جبار رمضان العبودي137

msc200175123456نور علي نعمه متعب138

msc200172123456نور كاظم عبدهللا حمد139

msc200171123456هدى عدنان صليبي كاظم140

msc200170123456هدى عصام عبود محمد141

msc180179123456ورود أحسان فالح حسن سلمان142

msc200165123456وليد خالد نعمه حسين الدين143

msc200161123456يوسف صباح حسن علي اليونس144

msc180270123456يوسف علي رحيم محمد أمين145


