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التوقیع:اسم االستاذ: م.م علي عبد الرحمن محمود

المادة: تصمیم وتحلیل الخوارزمیاتالمرحلة:الثانیة  

السعي كتابةالسعي رقماً عملي 20نظري 30اسم الطالبت

ستة وثالثون221436ابراھیم احمد محمود1

سبعة وعشرون141327ابراھیم خلیل ابراھیم2

تسعة وعشرون191029ابراھیم طلعت كنعان3

تسعة وعشرون131629احمد حامد نعمھ حسین4

اربعة عشر41014احمد ماجد بدرالدین5

واحد وثالثون211031اكرم احمد نصیف جاسم6

اربعة وثالثون211334الولید خالد شعالن7

سبعة وعشرون141327انس عبد الجبار ابراھیم8

ثالثون161430تبارك قاسم محمد حسن9

ستة عشر  10616حسام عبد الجبار خلف صالح10

سبعة وثالثون241337حسن ھیثم محمد علي خلف11

واحد وعشرون111021حسین مالك صادق جواد12

ثمانیة وثالثون231538حمزة حسن جدعان نصار13

صفر0رسول اسماعیل خلیل14

اثنان وثالثون181432رقیة حسن ابراھیم حسن15

ثالثون181230زبیدة مصعب لطیف كشكول16

تسعة وعشرون151429زھراء حسن حمید17

اثنان وثالثون181432زھراء خالد خزعل18

ثالثة وعشرون111223زھراء صباح فرحان19

اربعة وثالثون201434زھراء محمد فؤاد خیري20

اثنان وعشرون121022زھراء مھدي صالح21

واحد وثالثون201131زینب شعالن ابراھیم22

اثنان وثالثون191332سجاد یوسف طالب23

ثالثة وعشرون121123سرى عامر محمد عبد هللا24

ستة وثالثون231336سعد سالم مراد سھیل25

اربعة عشر7714سعد مھدي دمحم عباس26

اربعة وعشرون141024سمارة سعدون كیطان جیاد27

واحد وثالثون171431شمس عامر علي حسین28

ستة وعشرون121426شیماء كامل عبد29

سبعة وثالثون271037عباس حسین علي30

تسعة وعشرون161329عبد الرزاق علي جدعان31

خمسة وثالثون211435عصام لؤي عبد هللا32
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ثمانیة عشر11718عالء صدام موسى مراد34

ثالثة وعشرون121123علي حاتم رشید عباس35

ستة وعشرون131326علي حسین عبید معیوف36

واحد وثالثون171431علي عامر عبد القادر37

ثمانیة وعشرون141428علیاء شاكر محمود38

اربعة وثالثون211334عمار علي حسن39

ثمانیة عشر81018عمر حازم كریم حمید40

احد عشر11011غزوان حمید ابراھیم41

ثالثون181230فاروق جمال حسین42

خمسة عشر8715فاطمة مؤید دمحم43

واحد وعشرون13821لیث زیدان خلف محمد44

تسعة369دمحم سعدي نوري  دمحم45 تسعة369دمحم سعدي نوري  دمحم45

تسعة وعشرون181129مصطفى صباح جار هللا46

ستة وثالثون231336مصطفى عبد محمد47

سبع واربعون291847مصطفى قحطان یاسن طھ48

ثالثة وثالثون171633مھا عبدالوھاب عبد كاظم49

ثالثة عشر8513نبأ جاسم دمحم50

ثمانیة وثالثون251338نقي دخیل علي اسماعیل51

احدى واربعون271441نور فاضل سعدي52

ستة وعشرون141226نورس محمد خلیل اسماعیل53

اربعون261440ھاجر محمد عبد54

تسعة وعشرون141529ھیثم خلف شطب طرفة55

ستة وعشرون161026والء طاھر لطیف56

اربعة134یاسر ماھر غضبان شعالن57

اربعة وثالثون241034ھبة نجم عبد حسن (تحمیل)58
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