
حسابات نظام الموودل

المرحلة األولى- قسم الرياضيات 

كلمة المروراسم المستخدماالسمت

msc200023123456ابراهيم مالك عبد ابراهيم الياسري1

msc200023123456ابراهيم مالك عبد ابراهيم الياسري2

msc200176123456احمد باسم عبد الرضا عبد هللا3

msc200034123456احمد حتام اميلح حسن الكعبي4

msc200034123456احمد حتام اميلح حسن الكعبي5

msc200178123456احمد رياض عباس درويش6

msc200032123456احمد طاهر ساجت عطية الشمري7

msc200032123456احمد طاهر ساجت عطية الشمري8

msc200011123456اسماء حسين عباس حمزة الزجراوي9

msc200011123456اسماء حسين عباس حمزة الزجراوي10

msc190137123456امجد عباس طالب خضير11

msc190137123456امجد عباس طالب خضير12

msc200017123456ايات قاسم عبدالواحد جبار نغيمش13

msc200017123456ايات قاسم عبدالواحد جبار نغيمش14

msc200033123456ايات محمد عبد الرضا بدر المهنا15

msc200033123456ايات محمد عبد الرضا بدر المهنا16

msc200007123456ايالف يعقوب يوسف محمد الجبوري17

msc200007123456ايالف يعقوب يوسف محمد الجبوري18

msc200031123456باقر قاسم حسين كاظم الغزالي19

msc200031123456باقر قاسم حسين كاظم الغزالي20

msc200030123456بتول مسلم عبدالحر مهجج سلمان الطفيلي21

msc200030123456بتول مسلم عبدالحر مهجج سلمان الطفيلي22

msc200029123456بنين ستار عبار عبد الرضا العامدي23

msc200029123456بنين ستار عبار عبد الرضا العامدي24
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msc200015123456بيارق عزيز عبدهللا حسين سيالوي25

msc200015123456بيارق عزيز عبدهللا حسين سيالوي26

msc200182123456تبارك رحيم مهدي صالح الحجام27

msc200187123456تبارك سالم دعبول عبد الحاتمي28

msc200024123456تبارك سلمان فاضل هاشم عودة29

msc200024123456تبارك سلمان فاضل هاشم عودة30

msc200189123456تقي يحيى عبد زيد طالب31

msc200191123456حازم باسم دهش حمادي32

msc200009123456حسن ظاهر حبيب عبدعلي33

msc200009123456حسن ظاهر حبيب عبدعلي34

msc200016123456حسن كاظم جويد صالح الجبوري35

msc200016123456حسن كاظم جويد صالح الجبوري36

msc190150123456حسن ميري مالك محمد الحجامي37

msc190150123456حسن ميري مالك محمد الحجامي38

msc200038123456حسين حازم ناظم خشان الحاتمي39

msc200235123456حسين علي جاسم محمد حصيني40

msc200036123456حسين علي كاظم حسون القرغلي41

msc200039123456حسين وثيق جواد كاظم العامري42

msc200037123456حمزة راسم صبوري ناجي الدهيماوي43

msc200035123456حنين حيدر جبار ابراهيم العنتاكي44

msc200035123456حنين حيدر جبار ابراهيم العنتاكي45

msc200025123456حوراء مشتاق علي عيال المياحي46

msc200025123456حوراء مشتاق علي عيال المياحي47

msc200192123456حيدر عباس فاضل كاظم48

msc190190123456حيدر فخري سعيد خلف اليعقوبي49
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msc190190123456حيدر فخري سعيد خلف اليعقوبي50

msc200001123456رباب عامر احمد محمد جواد راضي51

msc200001123456رباب عامر احمد محمد جواد راضي52

msc200193123456رسل عباس وحيد كاظم53

msc200194123456رسل ميثم عبد الجبار محمد54

msc200196123456رقية مزاحم كاظم كريم الحسناوي55

msc200053123456رقيه سالم هادي سلمان56

msc200054123456رقيه نعمه كحيط منذور57

msc200198123456زهراء بدر شنيف بلكت58

msc200052123456زهراء حسن عبد االميرعبدالصمدالخرسان59

msc200026123456زهراء عباس عبد هللا شنوف الزجري60

msc200026123456زهراء عباس عبد هللا شنوف الزجري61

msc200195123456زهراء كاظم نعمه حسين الدهيماوي62

msc200018123456زيد حسن كريم مظلوم الفتالوي63

msc200018123456زيد حسن كريم مظلوم الفتالوي64

msc190171123456زينب فرحان حالن عبدهللا65

msc190171123456زينب فرحان حالن عبدهللا66

msc200200123456زينب قطار علي حسين67

msc200204123456سجاد قاسم جواد كاظم68

msc200208123456سالم موحان سرحان هوه69

msc200211123456سلوان محمد حيدر راضي النصراوي70

msc200215123456سمانه دهيرب غازي محمد71

msc200217123456سند فليح سعيد جبر الزرفي72

msc200233123456صابرين عبد االمير حمد خضر73

msc200019123456ضحى احمد جاسم محمد74
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msc200019123456ضحى احمد جاسم محمد75

msc200020123456طيبة محمد عبدالنبي مخور البغالني76

msc200020123456طيبة محمد عبدالنبي مخور البغالني77

msc200232123456عبد هللا حسين فاضل البو عمران78

msc200234123456عزيز علي عزوز حسون79

msc200013123456عالء كاظم ساجت رزن السعيد80

msc200013123456عالء كاظم ساجت رزن السعيد81

msc190205123456علي باسل فليح حسن82

msc190205123456علي باسل فليح حسن83

msc200224123456علي حسن ياسين عبدهللا84

msc200227123456علي خضير عباس شنيع85

msc180061123456علي خيون حسن ابراهيم الهاشمي86

msc180061123456علي خيون حسن ابراهيم الهاشمي87

msc200228123456علي رسول موسى ديوان88

msc200231123456علي صادق كاظم وناس89

msc200022123456علي كريم نعمه زاير سباهي العكيلي90

msc200022123456علي كريم نعمه زاير سباهي العكيلي91

msc200222123456علي ماجد رسول عبد الكريم92

msc200223123456علي محمود شاكر عباس93

msc200225123456علي نعيم ميسر كاظم94

msc190292123456فاطمة عبدالرزاق جبار حسن95

msc190292123456فاطمة عبدالرزاق جبار حسن96

msc200005123456فاطمة فاضل كريم حجيل الخماسي97

msc200005123456فاطمة فاضل كريم حجيل الخماسي98

msc200220123456فاطمة محسن عبد الواحد لفتة99
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msc200229123456فاطمه عبد المحسن عزيز محمد100

msc200028123456فيحان اركان منشد جبير الشبالوي101

msc200028123456فيحان اركان منشد جبير الشبالوي102

msc200226123456قاسم عبد الحسين لفته حمدان التوبي103

msc200006123456كرار قاسم عبيد مجبل الطائي104

msc200006123456كرار قاسم عبيد مجبل الطائي105

msc200219123456كوثر ضياء عبد العالي عبد اليمه حياوي106

msc200221123456كوثر عامر حسين عليوي العواد107

msc200230123456لينا محمد تايه عذاب108

msc200203123456محسن عبد علي صاحب جياد109

msc200206123456محمد انور عريبي حسين الكنبي110

msc200210123456محمد عامر حسن دغيمث الخفاجي111

msc200214123456محمد عامر كاظم حداوي112

msc180193123456محمد عالء عبدالكريم صالح الحسيني113

msc180193123456محمد عالء عبدالكريم صالح الحسيني114

msc200216123456محمد نعيم مالك غازي115

msc200218123456مرتضى رحيم عبد الزهره عبد الحسين116

msc200004123456مرتضى سالم عبدالزهره عبدعلي الحداد117

msc200004123456مرتضى سالم عبدالزهره عبدعلي الحداد118

msc200236123456مرتضى كريم حمادي عبد هللا119

msc190246123456مريم احمد تركي هالل120

msc190246123456مريم احمد تركي هالل121

msc200212123456مريم حسين جاسم محمد122

msc200213123456مسافر شياع حسون جشعم123

msc200199123456مصطفى شمران نعيم لفته الكعبي124
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msc200201123456منتظر غسان علي موسى الظالمي125

msc200002123456منتظر قاسم احمد عبد غانمي126

msc200002123456منتظر قاسم احمد عبد غانمي127

msc190251123456منتظر مهدي هدهود جواد128

msc190251123456منتظر مهدي هدهود جواد129

msc200209123456منذر بشير عمران موسى130

msc200027123456ميسره رضا كشاش حسن السعيدي131

msc200027123456ميسره رضا كشاش حسن السعيدي132

msc200207123456نبا رياض جالب جاسم133

msc200003123456نبأ علي صالح هادي العوادي134

msc200003123456نبأ علي صالح هادي العوادي135

msc200021123456نبأ غني محي عباس الكفنويز136

msc200021123456نبأ غني محي عباس الكفنويز137

msc190257123456نور ازهر يوسف مهدي التميمي138

msc190257123456نور ازهر يوسف مهدي التميمي139

msc200205123456هجران جواد كاظم روضان140

msc200202123456هديل محمد حسين حمادي141

msc200012123456وفاء ابراهيم عليوي عمران الجميل142

msc200012123456وفاء ابراهيم عليوي عمران الجميل143

msc200197123456وفاء فرحان حسوني ساجت144

msc170097123456يحيى كامل حسن حبوس الزيدي145

msc170097123456يحيى كامل حسن حبوس الزيدي146


