
 الدرجة النهائٌة درجة الفصل الثانً درجة الفصل األول اسم الطالب ت
 

 كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما  

 عشرون 01 عشرة 11 عشرة 11 احمد حمٌد علً خضٌر 1

 اربعة عشر 11 ثمانٌة 8 ستة 6 اسٌل علً شاكر محمود 0

 اربعون 11 عشرون 01 عشرون 01 امل هادي رشٌد حمودي 3

 سبعة وعشرون 02 خمسة عشر 11 اثنى عشر 10 اٌاس منعم اكرم حسن 1

 ثالثة عشر 13 خمسة 1 ثمانٌة 8 بالل باسم فلٌح حسن 1

 ثالثة وعشرون 03 عشرة 11 ثالثة عشر 13 خلٌل إسماعٌلحذٌفة إبراهٌم  6

 ستة عشر 16 سبعة 2 تسعة 9 حسن قٌس شهاب احمد 2

 ثالثة عشر 13 ثمانٌة 8 خمسة 1 حسٌن غضبان عبد محمد 8

 اربعة عشر 11 ثمانٌة 8 ستة 6 حمٌد حسن كٌطان 9

 احد عشر 11 خمسة 1 ستة 6 حنٌن ولٌد حسون مشكور 11

 خمسة عشر 11 سبعة 2 ثمانٌة 8 مجٌد شاللرسل كرٌم  11

 ثمانٌة عشر 18 عشرة 11 ثمانٌة 8 رسل محمد سبع خمٌس 10

 ستة وعشرون 06 احد عشر 11 خمسة عشر 11 رعد سلطان إبراهٌم جواد 13

 احد عشر 11 خمسة 1 ستة 6 رفل عزمً فاروق احمد 11

 وعشروناثنان  00 عشرة 11 اثنى عشر 10 رؤى محمود علً حسٌن 11

 اثنان وثالثون 30 ستة عشر 16 ستة عشر 16 زٌنة زكً منصور لفتة 16

 اثنان وعشرون 00 احد عشر 11 احد عشر 11 سرى رعد علً حسٌن 12

 تسعة وعشرون 09 اربعة عشر 11 خمسة عشر 11 شهد احمد محً محمد 18

 ثالثون 31 اربعة عشر 11 ستة عشر 16 شهد عباس كاظم 19

 اربعة عشر 11 سبعة 2 سبعة 2 حسن علً إبراهٌمصابرٌن  01

 ستة وعشرون 06 اربعة عشر 11 اثنى عشر 10 صالح عادل صالح علً 01

 ثمانٌة وثالثون 38 ثمانٌة عشر 18 عشرون 01 ضحى ناظم مصطفى داود 00

 ثمانٌة 8 خمسة 1 ثالثة 3 علً عبد الكرٌم عبد الستار كاظم 03

 اثنان وعشرون 00 تسعة 9 ثالثة عشر 13 علً غالب جسام حمٌد 01

 ثمانٌة 8 خمسة 1 ثالثة 3 عماد محمد حسٌن 01

 ثمانٌة عشر 18 عشرة 11 ثمانٌة 8 عمار خطاب محمد خطاب 06

 اثنان وعشرون 00 احد عشر 11 احد عشر 11 عمر صالح حمزة محمد 02

 احد عشر 11 ستة 6 خمسة 1 عمر كرٌم احمد ساهً 08

 عشرة 11 ستة 6 اربعة 1 إبراهٌم حسٌنماجد حمٌد  09

 ستة وعشرون 06 اربعة عشر 11 اثنى عشر 10 محمد عادل كرٌم حمٌد 31

 ستة عشر 16 ثمانٌة 8 ثمانٌة 8 محمد عبد هللا احمد خلف 31

 احدى وعشرون 01 احد عشر 11 عشرة 11 مرتضى فٌصل مطشر 30

 خمسة وثالثون 31 عشرثمانٌة  18 سبعة عشر 12 مشتاق طالب داود حسٌن 33

 اثنان وعشرون 00 احد عشر 11 احد عشر 11 مصطفى عجٌل عبد الحسٌن رشٌد 31

 ثمانٌة 8 اربعة 1 اربعة 1 نجوان علً حسٌن محمد 31

 اربعة عشر 11 ستة 6 ثمانٌة 8 نور بشار عالوي عبد 36

 قائمة درجات االمتحانات الفصلٌة بالنسبة لطلبة قسم اإلحصاء

 0111-0111للعام الدراسً المرحلة الرابعة 

 المادة /نظرٌة القرارات



 

 

 

 اسم وتوقٌع مدرس المادة                           اسم وتوقٌع رئٌس القسم

 

 

 تسعة عشر 19 تسعة 9 عشرة 11 هبة هذال خلٌل فرحان 32

 ثمانٌة عشر 18 عشرة 11 ثمانٌة 8 عبد هبه طالب حسن 38

 ثالثة عشر 13 خمسة 1 ثمانٌة 8 هدى سعد علوان كاظم 39

 ستة وثالثون 36 ثمانٌة عشر 18 ثمانٌة عشر 18 هدى هادي حمدان مسلم 11

 اربعة وعشرون 01 ثالثة عشر 13 احد عشر 11 هدٌر رحٌم حمادي منصور 11

 تسعة وعشرون 09 ثالثة عشر 13 ستة عشر 16 هدٌل جاسم محمد عنكوش 10

 تسعة 9 خمسة 1 اربعة 1 وسام عادل شالل خلف 13

 ثمانٌة 8 اربعة 1 اربعة 1 وسام عبد السالم محمد خمٌس 11

 تسعة عشر 19 ثالثة عشر 13 ستة 6 عمر فالح حسن 11

 مالحظة/ ال ٌجوز استخدام الحك او الشطب او الحبر األبٌض فً قائمة الدرجات


