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 المرحلة االولى:

 المالحظات اسماء المواد عدد المواد اسم الطالب ت

  احصاء مبادئ+ 1جبر خطي + 2فاضلت 3 حمد حمودمابراهيم حمد  1

  2+تفاضل2اسس 2 امنة ارحيم علي 2

  1حقوق االنسان + جبر خطي  2 ايوب عبدالهادي كرمان 3

  +مبادىء احصاء1+جبر خطي2+تفاضل2اسس 4 حارث محمود مجيد صالح 4

  1 جبر خطي 1 رشا حسين علي عبدهللا 5

 حقوق انسان  +مواضيع في الرياضيات+1+تفاضل1اسس 8 صفاء ثائر حردان صالح 6

 1+جبر خطي2+تفاضل2اسس++ فيزياء

 لم يشترك بالدور الثاني

 2ضيات+الفيزياء+اسسالريا في +مواضيع1+تفاضل1اسس 8 عبد القادر محمد تركي 7

 +مبادىء احصاء1+جبر خطي2+تفاضل

 

 1+جبرخطي2+تفاضل2+فيزياء+حقوق انسان+اسس1اسس 7 عبدهللا عماد لطيف هادي 8

 احصاء مبادئ+

 لم يشترك بالدور الثاني

  1+جبر خطي2+تفاضل2+اسس1تفاضل 4 عمار مدحت شكر محمود 9

  1جبر خطي +  2اسس  2 خليل خضر عمر صافي 10

 فيزياء +1مواضيع في الرياضيات+برمجة+1+تفاضل1اسس 13 فاتن محمود ابراهيم حمد 11

+تطبيقات 1+جبرخطي2+تفاضل2اسسحقوق االنسان++

 +ديمقراطية1لغة انكليزيةاحصاء + مبادئ+ حاسوبية

و  االتشترك بالدور لم 

للكورس الثاني ولم 

 تشترك بالدور الثاني

  احصاء مبادئ+ 1جبر خطي + 2فاضلت 3 قبس وسمي محمد شيخ 12

+ 1جبرخطي+2تفاضل +2+فيزياء+اسس1+اسس1تفاضل 7 د خليل فاضل علوانمحم 13

 مبادىء احصاء

 لم يشترك بالدور الثاني

  1جبر خطي  1 محمد طالب صالح 14

  1تفاضل  1 مصطفى نافع عبد حمود 15

  1جبر خطي +  2اسس  2 مها عباس نوري محمد 16

  2+اسس1+تفاضل1اسس 3 مهدي عمر عبد سليمان 17

  1+جبر خطي2+حقوق انسان+اسس1اسس 4 وليد محمد عواد عثمان 18

 

 

 المرحلة الثانية:

 المالحظات اسماء المواد عدد المواد اسم الطالب ت

  معادالت تفاضلية اعتيادية + جبر الزمر 2 احمد احمد سعد ياسين 1

  + جبر الحلقات جزئية معادالت تفاضلية 2  حسام حميد مصلح 2

  معادالت تفاضلية اعتيادية 1 سينح داليا حسين خلف 3

  1+ فيزياء رياضيةمعادالت تفاضلية اعتيادية  2 حسين دانيا حسين خلف 4

  + جبر زمر + جبر حلقاتمعادالت تفاضلية اعتيادية  3 حسن سرمد عبدهللا مرعي 5

  جبر الحلقات 1 حسين علي حسين عالوي 6

  جبر الحلقات 1 طه وطبان عكلة محمد 7
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 المرحلة الثالثة:

 المالحظات اسماء المواد عدد المواد اسم الطالب ت

  1+احصاء رياضي 1تحليل رياضي 2 حمد احمد سامي عبد 1

  + مواضيع في الهندسة 1تحليل رياضي 2 ايوب محمد علي 2

  1تحليل رياضي 1 حميد حيدر مثنى محمد 3

 +نظرية االعداد+2+تحليل رياضي2+تحليل عددي1تحليل رياضي 6 رافد صالح حسن عبدهللا 6

 مواضيع في الهندسة +رياضيات ضبابية

 

  1+احصاء رياضي 1تحليل رياضي 2 محمد سجاد محمد مهدي 4

  +رياضيات مالية1احصاء رياضي 2  سرى ضياء خليفة 5

 

 

 :الرابعةالمرحلة 

 المالحظات اسماء المواد عدد المواد اسم الطالب ت

  1تحليل دالي 1 حسين علي عبدهللا حسن 1

  2+تحليل عقدي1تحليل دالي 2 رياض حمود احمد 2

  1تحليل دالي 1 جاسم عبدالسالم خلف فرج 3

  1تحليل دالي 1 حسين علياء ظاهر خسارة 4

  1تحليل دالي 1 عباس غفران جاسم محمود 5

  2+احصاء رياضي1+ تبولوجي1تحليل دالي 3 محمد عقاب احمد 6

+  2تحليل دالي+تشفير +1+ تحليل عقدي1+تبولوجي1تحليل دالي 6 حاتم حمادميسم عنتر  7

 2احصاء رياضي
 

 

 


