
 2017/2016نتائج االمتحانات النهائية الدور االول  للعام الدراسي  

 للدراسة الصباحية والمسائية 

 الرابعة / قسم االحصاء المرحلة       

 

 

 نتيجة الدور االول الشعبة الرقم اسم الطالب ت 

 ترقين قيد أ 0 احمد علي جوده  1

 راسب بالغش أ 2.01251E+11 احمد فالح عرموط 2

 ناجح أ 2.01351E+11 احمد محمد حسن محمد علي  3

 راسب بقرار أ 2.01151E+11 اسعد فوزي عبد هللا 4

 ناجح بقرار أ 2.01351E+11 المصطفى احمد كاظم 5

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 الن عوديشو اوراهم  6

 مؤجلة أ 2.01151E+11 اماني عبد هللا علي 7

 راسب بقرار أ 2.01151E+11 امجد عبد االمير نصر هللا  8

 ناجح بقرار أ 2.01151E+11 انور علي حسين 9

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 اية جمال كايد 10

 ناجح أ 2.01351E+11 ايمان سامي قاسم خشان  11

 مكمل أ 2.01351E+11 ايمن علي  راضي جاسم  12

 مكمل أ 2.01251E+11 بالل صباح جاسم  13

 مكمل بقرار أ 2.01251E+11 حسام عطية مطلب  14

 ناجح أ 2.01351E+11 حسين علي عذاب 15

 مكمل بقرار أ 2.01251E+11 رغد محمود مولود خماس  16

 مكمل أ 0 رفل علي جهاد 17



 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 رقية علي ناجي 18

 ناجح أ 2.01351E+11 رند خالد علي 19

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 ريهام خليل محمود 20

 مكمل أ 2.01351E+11 زهراء جعفرحسن 21

 ناجح بقرار أ 2.01351E+11 زينب عزيزعبد جاسم 22

 مكمل أ 2.01351E+11 زينب محمد فرحان سلمان  23

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 زينب محمد كاظم كاطع  24

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 سجى ايوب هادي  25

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 سجى جعفر حنتوش  26

 مكمل بقرار أ 2.01251E+11 سمير احمد عبد 27

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 سعيد اسماعيل عبد 28

 راسب بالغياب أ 2.01151E+11 سنار سعيد عبد  29

 راسب أ 2.01151E+11 شذى جليل ابراهيم  30

 مكمل أ 2.01351E+11 شهد اياد ناظم 31

 ناجح أ 2.01251E+11 ضياء عيال كامل 32

 مكمل بقرار أ 2.01351E+11 عباس ربح كاظم  33

 راسب ب 2.01351E+11 عبد الملك عبد الرزاق راضي 34

 ناجح ب 2.01351E+11 عبد المهيمن عباس فاضل 35

 ناجح ب 2.01351E+11 عطا عثمان حمود  36

بقرارراسب  ب 2.01351E+11 عقيل وليد جاسم 37  

 راسب بقرار ب 2.01251E+11 عالء سميرعبد الزهرة 38

 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 علي اكبرحميد سليمان  39



 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 علي سعيد داود عبد الرزاق  40

 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 علي كريم عبد الهادي رشدي  41

 ناجح بقرار ب 2.01351E+11 كرار موفق عبد الوهاب 42

 مكمل بقرار ب 2.01251E+11 لينة مؤيدعبد الباقي 43

 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 محمد خالد حسين خلف  44

 راسب بقرار ب 2.01151E+11 محمد سعيد غالب 45

 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 محمود كريم حسن  46

 ناجح ب 2.01351E+11 مروان صبري عباس 47

 مكمل ب 2.01351E+11 مروة خالد عباس  48

 ناحج ب 2.01351E+11 مروة كريم جلوب 49

 مكمل بقرار ب 2.01251E+11 مصطفى حسين عبد كطافة  50

 مكمل ب 2.01351E+11 مناف فتاح اسماعيل  51

 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 مها عامر موسى  52

 مكمل بقرار ب 2.01251E+11 نور الدين علي صادق 53

 ناجح ب 2.01351E+11 نور الهدى ستار عبد هللا  54

 مكمل بقرار ب 2.01351E+11 نورالهدى حكيم حميد 55

 راسب ب 2.01151E+11 هديرعالء حسون 56

 راسب بقرار ب 2.01351E+11 هند علي رسول 57

 راسب بقرار ب 2.01351E+11 هند هيثم  هادي  58

 راسب ب 2.01251E+11 وائل ماجد حميد 59

 راسب ب 2.01251E+11 وسن ماجد هليل 60

 راسب بقرار ب 2.01251E+11 ياسمين علي هادي 61



 راسب بقرار ب 2.01251E+11 يشاراياد حسن 62

 مكمل م 2.01351E+11 ابتهاج امجد حسين 63

 راسب م 2.01351E+11 ارشد صالح مهدي 64

 ناجح بقرار م 2.01351E+11 استبرق رعد هادي  65

 ناجح م 2.01351E+11 ليث علي اسراء 66

 ناجح م 2.01351E+11 اية حازم مديح  67

 راسب لعدم دفع االجور م 2.01351E+11 بيداء حميد كريم 68

 ناجح بقرار م 2.01351E+11 حسين علي عبد الحسين 69

 ناجح م 2.01351E+11 حسين فاضل صابر 70

 مكمل بقرار م 0 حيدر محمد بدر 71

 ناجح م 2.01351E+11 دعاء عبد شنون                72

 ناجح م 2.01351E+11 زمن علي عباس 73

 مكمل بقرار م 2.01351E+11 سجى سعد رحيم  74

 مكمل م 2.01351E+11 علي راضي جاسم  75

 مكمل م 2.01351E+11 علي قناع علي  76

 مكمل بقرار م 2.01151E+11 عالء فاضل محمد 77

 مكمل بقرار م 2.01351E+11 عماد فارس حيدر  78

 مكمل بقرار م 2.01351E+11 عمار عصام عيسى  79

لعدم دفع االجور راسب م 0 عمار فاضل حمادي 80  

 مكمل بقرار م 2.01351E+11 فرائض عبد الستار 81
 راسب بقرار م 2.00851E+11 كرار مالك عبد الرحيم 82
 مكمل بقرار م 2.01351E+11 ماري محمود جمعة  83



 ناجح بقرار م 2.01351E+11 ماهر عبدالستار جابر  84
 مكمل بقرار م 2.01351E+11 محمد حيدر محمد 85
 ناجح م 2.01351E+11 محمد رشاد كاظم 86
 ناجح بقرار م 2.01351E+11 محمد مسلم محمد علي  87
 ناجح بقرار م 2.01351E+11 مصطفى حامد فاضل 88
 ناجح بقرار م 2.01351E+11 نبأ عدي فاخر  89
 راسب بقرار م 2.01351E+11 ندى اسماعيل جبار  90
 ناجح م 2.01351E+11 نورس شنشول موسى  91

 


