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 الدراسة الصباحية / دور الرابع اسماء الطلبة المشمولين بال
 قسم الرياضيات

 

 المادة الدراسية الشعبة االسم ت
موقف 
 الطالب

موقف 
 الطالب

 الدراسة المرحلة

 أ احمد حسن نوري حسين  .1
أسس رياضيات , تفاضل وتكامل 

 جبر خطي, 
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   جبر خطي, تفاضل وتكامل  أ حيدر علي عبد السادة لفته  .2

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   أ سمية ياسين احمد جربوع  .3

 الصباحية األولى   جبر خطي   أ سيف حيدر نجم عواد  .4

 أ عبد الرحيم وسام صبحي  .5
جبر , ( غ)تفاضل وتكامل

 (غ)خطي
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات  أ علي حسين مرزوق كعيم  .6

 أ عمار احمد عايد فياض  .7
جبر , ( غ)تفاضل وتكامل 

 (غ)خطي
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   جبر خطي أ محمد حيدر عباس عويد  .8

 الصباحية األولى   جبر خطي أ محمود جواد كاظم لفته  .9

 الصباحية األولى   جبر خطي ,أسس رياضيات   أ مشتاق صالح مراح فرحان   .11

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   أ مصطفى سعد هادي شيتي   .11

 الصباحية األولى   أسس رياضيات  أ مالك حيدر محمد مهدي  .12

 ب ابو االحرار موفق عبد الهادي   .13

أسس , ( غ)تفاضل وتكامل
 ,( غ)جبرخطي, (غ)رياضيات
لغة  ,(غ)فيزياء, ( غ)حاسبات
 (غ)إنكليزية

 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   (غ)تفاضل وتكامل ب حمزة ياسر سلمان عباس  .14

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   ب حيدر هالل كريم خريبط  .15

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   ب سجاد يوسف شمخي جبر   .16

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   ب سالم خضير خماس طارش  .17

 الصباحية األولى   أسس رياضيات  ب سلطان عالوي كاظم عبد  .18

 ب صفاء كريم مجيد غشيم  .19
جبر , ( غ)أسس رياضيات

 (غ)حاسبات, (غ)خطي
 الصباحية األولى  

 ب عرفان طعمة عودة سلمان  .21
أسس , ( غ)تفاضل وتكامل

 (غ)جبر خطي, رياضيات 
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   (غ)أسس رياضيات  ب علي باسم حمادي درج  .21

 الصباحية األولى   جبر خطي  ب علي جابر جواد محمد  .22



 ب علي مجباس محمود احمد  .23
, أسس رياضيات, تفاضل وتكامل

 جبر خطي
 الصباحية األولى  ترقين قيد

 ب علي ناطق عبد العال جاسم  .24
أسس  ,( غ)تفاضل وتكامل

, ( غ)جبر خطي, ( غ)رياضيات
 (غ)فيزياء

 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   جبر خطي  ب علي هادي كاظم باطل  .25

 ب غصون حيدر حميد توفيق  .26
جبر , (غ)أسس رياضيات 

 (غ)خطي
 الصباحية األولى  

 ب محمد احمد حسن نعيمة  .27
, أسس رياضيات, تفاضل وتكامل

 جبر خطي
 الصباحية األولى  ترقين قيد

 ب مسلم كريم سلمان قاسم  .28
أسس , (غ)تفاضل وتكامل

 (غ)جبر خطي, (غ)رياضيات
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   أسس رياضيات  ب مصطفى سلمان ياسر جابر  .29

 الصباحية األولى   أسس رياضيات  ب هدى يحيى جواد علي  .31

 الصباحية األولى   جبر خطي, تفاضل وتكامل  ج احمد حازم رسول طالب  .31

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   ج حسن رياض دحام كاظم  .32

 ج حسين عبد االله عبد الصاحب   .33
أسس , تفاضل وتكامل 

 جبر خطي, رياضيات
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   أسس رياضيات  ج حميد خالد نعمان حنتوش  .34

 الصباحية األولى   جبر خطي  ج دعاء كريم احمد كنهر  .35

36.  
زين العابدين شهاب محسن 

 عبدهللا
 ج

أسس رياضيات , تفاضل وتكامل 
 جبر خطي, 

 الصباحية األولى  

 ترقين قيد أسس رياضيات  ج زينب مهدي هادي خضير  .37
عودة 

 ترقين قيد
 الصباحية األولى

 ج شهد عبد اللطيف مرزا محمد  .38
, أسس رياضيات, تفاضل وتكامل

 جبر خطي
 الصباحية األولى  

 ج عادل زغير صلبوخ داود  .39
أسس رياضيات , تفاضل وتكامل 

 فيزياء,  جبر خطي, 
 الصباحية األولى  

 ج عبد الهادي شاكر محمود   .41
جبر , ( غ)أسس رياضيات 

 خطي
 الصباحية األولى  

 الصباحية األولى   جبر خطي  ج علي جاسم محمد مطر  .41

 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   ج علي سليمان علي حمد   .42

 الصباحية األولى   أسس رياضيات  ج علي كريم عبد هللا علوكي  .43

 الصباحية األولى   جبر خطي  ج علياء محسن تايه عويد  .44

 ج فواز متعب خميس علي  .45
,  جبر خطي, أسس رياضيات  

 فيزياء
 ترقين قيد

عودة 
 ترقين قيد

 الصباحية األولى

 الصباحية األولى   أسس رياضيات   ج مرتضى قاسم بدر سدخان  .46

 الصباحية األولى   جبر خطي ج مهدي صالح عيدان اسماعيل  .47



 الصباحية األولى   جبر خطي, أسس رياضيات   ج نور جواد عباس كاظم  .48

 الصباحية الثانية   معادالت  أ انفال حسين طارق   .49

 أ زهراء طارق كاظم  .51
نظريه  -هندسه غ  -معادالت غ 

 حاسبات  غ -زمر غ 
 الصباحية الثانية  

 الصباحية الثانية   هندسه غ أ سجاد عبد حسين جيجان  .51

 الصباحية الثانية   حاسبات غ -هندسه غ أ محمد حفظي حسين  .52

 الصباحية الثانية  ترقين قيد (أسس رياضيات)درس التحميل أ محمود ضرغام سراج  .53

 أ مصطفى محمد نعيم  .54
 –معادالت غ  –تفاضل غ 
 هندسة غ

 الصباحية الثانية  

 الصباحية الثانية  ترقين قيد غياب جميع المواد أ هديل محمد محمود  .55

 الصباحية الثانية  ترقين قيد معادالت غ –تفاضل  أ يحيى عبيد جاسم  .56

 الصباحية الثانية   هندسة غ –تفاضل  ب بيداء طالب عجيمي  .57

 الصباحية الثانية   تفاضل  ب حسن فليح فهد  .58

 ب علي حميد حسين  .59
نظرية  –معادالت غ  –تفاضل 

 الزمر
 الصباحية الثانية  ترقين قيد

 ترقين قيد أسس بحث –هندسه  –تفاضل  ج احمد ماهر عبد الرزاق  .61
عودة 

 ترقين قيد
 الصباحية الثانية

 الصباحية الثانية  ترقين قيد نظرية الزمر غ  –تفاضل غ  ج حيدر جوده عجمي  .61

 الصباحية الثانية   نظرية الزمر غ ج عبد اللطيف عادل عاصي  .62

 الصباحية الثانية   نظرية الزمر  –معادالت غ  ج عمار مجيد راضي  .63

 الصباحية الثانية   تفاضل  ج محمد عبد الحسن حبيب  .64

 الصباحية الثانية   أسس بحث غ –هندسه غ  ج نور رعد عبد العزيز  .65

 الصباحية لثةالثا   رياضي أ صباح صبري هادي طالب  .66

 الصباحية الثالثة   رياضي غ أ (ر)علي خضير حمود صالح   .67

 ترقين قيد رياضي أ محمد إسماعيل محمد عودة  .68
عودة 

 ترقين قيد
 الصباحية الثالثة

69.  
محمد حسين عقيل حسين 

 كاظم
 الصباحية الثالثة   رياضي غ أ

71.  
مريم شامل عبد المحسن 

 فيصل
 الصباحية الثالثة   رياضي أ

 ب امير احمد رحيم عبد الرضا  .71

معادالت + حلقات غ +رياضي
 +جزئية غ 

محمل )معادالت اعتيادية غ 
محمل )تفاضل متقدم( + ثاني
 (ثاني

 ترقين قيد
عودة 

 ترقين قيد
 الصباحية الثالثة

 الصباحية الثالثة   احتمالية غ ب حسام سعد يونس عباس  .72



 الصباحية الثالثة   رياضي غ ب سجاد محمد حسن جواد   .73

 الصباحية الثالثة   رياضي ب علي طالب دلف صباح  .74

 الصباحية الثالثة   رياضي ب علي كريم مسلم راشد  .75

 الصباحية الثالثة   حلقات غ+ رياضي  ب كرار خليف صبيح عويد  .76

 الصباحية الثالثة   حلقات+ رياضي  ب نزار سالم دويج خلف  .77

 الصباحية الثالثة   رياضي ج حسين علي عبد األمير كاظم   .78

 الصباحية الثالثة   احتمالية+ رياضي  ج رشا زهير كامل  .79

 ج سجاد محسن رستم ناصر  .81
+ احتمالية + حلقات + رياضي 
 معادالت

 الصباحية الثالثة  

 الصباحية الثالثة   احتمالية ج ضحى صالح محمد جاسم  .81

 ج جاسم صالح حسنكرار   .82
+ حلقات غ + رياضي غ 

 معادالت غ+احتمالية غ 
 الصباحية الثالثة  

 الصباحية الثالثة   رياضي ج ميثم سعيد خضير محمد  .83

 الصباحية لرابعةا   تبولوجيا عامة أ جاسم صالح محسن عيثة  .84

 تبولوجيا عامة أ كوثر صالح كريم علوان  .85
ترقين 

 قيد

عودة 
ترقين 

 قيد

 الصباحية الرابعة

 أ يونس خالد عزيز منصور  .86
إحصاء + تبولوجيا عامة 

 رياضي
 الصباحية الرابعة  

 ب احمد عباس نعمة محمد  .87
إحصاء + تبولوجيا عامة 

 رياضي
 الصباحية الرابعة  

 ب حيدر خضير عباس غانم  .88
( + غ)تبولوجيا عامة 

 (غ)إحصاء رياضي 
ترقين 

 قيد
 الصباحية الرابعة 

 الصباحية الرابعة   تبولوجيا عامة ب ادريب حبيبحيدر محمد   .89

 إحصاء رياضي ب سجاد رافد فاضل مساعد  .91
ترقين 

 قيد

عودة 
ترقين 

 قيد

 الصباحية الرابعة

91.  
مصطفى علي محمد 

 إبراهيم
 الصباحية الرابعة   إحصاء رياضي ب

 
 
 
 
 
 



 الدراسة المسائية/ دور الرابع اسماء الطلبة المشمولين بال
 الرياضياتقسم 

 

 المادة الدراسية الشعبة االسم ت
موقف 
 الطالب

موقف 
 الطالب

 الدراسة المرحلة

  احمد حسين احمد  .1
أسس + تفاضل وتكامل غ 

 جبر خطي+ الرياضيات 
 المسائية االولى  ترقين قيد

 المسائية االولى   أسس الرياضيات  اصيل فائز سليمان  .2

  امير حسين خضير  .3
أسس  +تفاضل وتكامل 

 جبر خطي+ الرياضيات 
 المسائية االولى  

 المسائية االولى   أسس الرياضيات  أناس جاسم محمد  .4

  اياد حمزه عبيد  .5
أسس + تفاضل وتكامل 

 جبر خطي+  الرياضيات
 المسائية االولى  

 المسائية االولى   جبر خطي+  أسس الرياضيات  تقى مهدي حسين  .6

  حسين حافظ مخيلف  .7
أسس + غ تفاضل وتكامل 

 غ جبر خطي+ غ  الرياضيات
 المسائية االولى  ترقين قيد

 المسائية االولى   جبر خطي+  أسس الرياضيات  رائد مهدي جميل  .8

  زينب علي محمد  .9
أسس + تفاضل وتكامل 

 جبر خطي+  الرياضيات
 المسائية االولى  

 المسائية االولى   جبر خطي+  أسس الرياضيات  زينب مهدي كزار  .11

 المسائية االولى   جبر خطي+  أسس الرياضيات  سارة علي محمد  .11

 المسائية االولى   جبر خطي+  أسس الرياضيات  سجى جدوع حسن  .12

 المسائية االولى   جبر خطي+  أسس الرياضيات  سجى علي حنون  .13

  سمر خلوق ناصر  .14
جبر + غ  أسس الرياضيات

 غ خطي
 المسائية االولى  

 ترقين قيد جبر خطي+  أسس الرياضيات  شعالن هاتفصادق   .15
عودة 

 ترقين قيد
 المسائية االولى

  صفا مظفر كامل  .16
أسس + غ تفاضل وتكامل 

 غ جبر خطي+ غ  الرياضيات
 المسائية االولى  

 المسائية االولى   جبر خطي+  سس الرياضياتا  ضحى ستار رحمن  .17

 المسائية االولى   جبر خطي + سس الرياضياتا  طه عامر عبد هللا  .18

 المسائية االولى   جبر خطي+ سس الرياضياتا  عبد هللا علي احمد  .19

  علي عبد الوهاب شدهان  .21

غياب )   راسب بجميع المواد
 (في جميع االدوار  

تفاضل وتكامل , اسس رياضيات 
فيزياء , حاسبات , جبر خطي , 
, علم النفس , اسس تربية ,

 عربي  , انكليزي  ,حقوق انسان 

 المسائية االولى  



 المسائية االولى   أسس الرياضيات  غدير محمد ياسين  .21

 المسائية االولى   جبر خطي+  سس الرياضياتا  فاطمة عبد األمير سكران  .22

 المسائية االولى   جبر خطي+  سس الرياضياتا  فاطمة عبد األمير والي  .23

 المسائية االولى   جبر خطي + سس الرياضياتا  فراس فاضل عبيد  .24

  مجتبى  محمد عبد المطلب  .25
سس ا+ تفاضل وتكامل 

+  جبر خطي+  الرياضيات
 فيزياء

 المسائية االولى  

 المسائية االولى   أسس الرياضيات غ  محمد احمد عيسى  .26

  محمد خلوف فرج  .27
سس ا+ تفاضل وتكامل 

 خطي جبر+  الرياضيات
 المسائية االولى  

 المسائية االولى   خطي جبر+  سس الرياضياتا  حسين محمد رشيد  .28

  محمد طالب شمس  .29
سس ا+ تفاضل وتكامل 

 خطي جبر+  الرياضيات
 المسائية االولى  

 المسائية االولى   أسس الرياضيات  مرتضى حبيب لهمود  .31

 المسائية االولى   جبر خطي  مصطفى صفاء مجيد  .31

 المسائية االولى   أسس الرياضيات  منة هللا محمد كاظم  .32

 المسائية االولى   خطي جبر+  سس الرياضياتا  مها رباح خليل  .33

  مهند هاشم عباس  .34
سس ا+ تفاضل وتكامل 

 خطي جبر+  الرياضيات
 المسائية االولى  

  وليد إسماعيل عبطان  .35
سس ا+ تفاضل وتكامل 

 خطي جبر+  الرياضيات
 المسائية االولى  

  وليد خالد خليل هراط  .36
سس ا+ تفاضل وتكامل 

 خطي جبر+  الرياضيات
 المسائية االولى  

 المسائية الثانية    حاسبات - نظرية الزمر   االء نعيم عباس   .37

  إسحاق صالح حسن  .38
نظرية  –هندسه غ  –تفاضل غ 
أسس  –حاسبات غ  –الزمر غ 

 بحث غ
 المسائية الثانية   ترقين قيد

 المسائية الثانية    غياب  جميع المواد  اسراء سعد علي  .39

 المسائية الثانية    نظرية الزمر –هندسه   جمال محمد فرحان   .41

 المسائية الثانية    معادالت  دعاء صالح درج   .41

  زيد وعد فاضل   .42
 –معادالت غ  –تفاضل غ 
 –نظرية الزمر غ  -هندسه غ
 حاسبات 

 ترقين قيد
عودة 

 ن قيدرقيت
 المسائية الثانية 

  سجاد جاسم سلمان   .43
 –معادالت غ  –تفاضل غ 
 لغه انكليزيه غ -هندسه غ

 المسائية الثانية   ترقين قيد

  صالح حاتم مهيدي  .44
 –حاسبات غ  –غ  نظرية الزمر

 إنكليزي غ
 المسائية الثانية   



 ترقين قيد نظرية الزمر غ –هندسه   عباس عطا عبد سلمان  .45
عودة 

 ترقين قيد
 المسائية الثانية 

  عبد هللا علي طالب   .46
 –معادالت غ  –تفاضل غ 
 –نظرية الزمر غ  -هندسه غ 

 أسس بحث غ –حاسبات غ 
 المسائية الثانية   

  علي صالح غالب   .47

هندسه –معادالت غ  –تفاضل غ 
حاسبات  –نظرية الزمر غ  -غ 
 أسس بحث غ  –غ 

تفاضل غ ) مع دروس التحميل 
 (أسس رياضيات غ –

 ترقين قيد
عودة 

 ترقين قيد
 المسائية الثانية 
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عودة 
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 المسائية الثالثة   معادالت جزئية+ رياضي  ب احمد صالح احمد خلف  .74

 ب حسن هادي غالي راشد  .75
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 معادالت اعتيادية: مواد العبور
 المسائية الثالثة  ترقين قيد
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86.  
اية محمد عطا عبد 

 الرحمن عبد هللا
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