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 4102/4102طالب منحة الطلبة المشمولين لقسم االحصاء للعام الدراسي       

 المالحظات التوقيع المبلغ المرحلة اسم الطالب ت      

     211111 االولى محمد ناظم محمد علي 0

     211111 االولى كريم عبد المهديعلي  4

     211111 االولى علي ثائر مهدي حسن 3

     211111 االولى غفران شيبان مسلم عبود 2

     211111 االولى سارة كريم خورشيد 2

     211111 االولى حسين سامي خضر شالل 6

     211111 االولى عبد القدوس عبد الخالق جاسم 7

     211111 االولى عباس قاسم محمد رزوقي 8

   211111 االولى صبر جليل خميس 9

     711111 الثانية هدى حسن نوري  01

     711111 الثانية غزوان عبد الكريم قاسم  00

     711111 الثانية امنة ماجد عدنان علي 04

     711111 الثانية مصطفى رياض جدوع 03

     711111 الثانية ضحى صالح مهدي 02

     711111 الثانية حسين عزاويمصطفى علي  02

     711111 الثالثة نبا جعفر عبد علي 06

     711111 الثالثة محمد عباس غفوري حميد 07

     711111 الثالثة علي عادل عباس 08



     711111 الثالثة اسماء عدنان سبع خميس 09
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     711111 الرابعة هدى هادي حمدان 44

     711111 الرابعة شهد عباس كاظم 43

     711111 الرابعة نور بشار عالوي 42
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