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 سيف محمد كريموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                      ، تفاضل1احصاءمن  راسبة النتيجة/  

 بشار عباس حمزةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                      ، تفاضل1من احصاء راسبالنتيجة/  

 حوراء طارقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                 ، تفاضل1احصاءمن  راسبالنتيجة/       

 غدير سامان عليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                       ناجحة                         النتيجة/ 
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 باسم علي أسامةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم            ، حقوق، تفاضل1احصاءمن  راسبة النتيجة/  

 عبد الكريم عبد الرزاقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم      1، حاسوب، تفاضل1من احصاء راسبالنتيجة/  

 عبد هللا عبد الرزاقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم        حريات، حقوق، 1احصاءمن  راسبالنتيجة/       

 عمر وصفي عبد الكريموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 المرحلة/ األولى                         لية اإلدارة واالقتصادك

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                راسب من التفاضلالنتيجة/ 
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 ايمان حامد سالموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                               من التفاضل راسبة النتيجة/  

 بالل جواد عبد لفتةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                                ناجحالنتيجة/   

 سيف شاكر محمودوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 االحصاءجامعة ديالى                                    القسم/ 

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                            من التفاضل راسبالنتيجة/       

 طيبة ليث عبد هللاوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 االحصاءجامعة ديالى                                    القسم/ 

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                                 النتيجة/ ناجحة
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 هيثم لطيف حمودوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                           التفاضل    راسب من النتيجة/  

 مروة علي اسماعيلوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم      التفاضل                           من  ةراسبالنتيجة/  

 مظر ظاري عباسوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم        التفاضل                    من  راسبالنتيجة/       

 علي إبراهيمندى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 المرحلة/ األولى                         لية اإلدارة واالقتصادك

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                        ، تفاضل1احصاءمن  ةراسبالنتيجة/ 
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 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                          من التفاضل راسبالنتيجة/  

 علي إسماعيل كاظموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                               ناجح النتيجة/   

 عمر لطيف علكموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         اإلدارة واالقتصادكلية 

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                           ناجح النتيجة/       

 غفران خليل ابراهيموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         إلدارة واالقتصادكلية ا

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                                النتيجة/ ناجحة
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 مرتضى مهدي يحيىوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                           جميع الموادراسب من النتيجة/  

 مروة علي اسماعيلوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم      التفاضل                           من  ةراسبالنتيجة/  

 مظر ظاري عباسوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم        التفاضل                    من  راسبالنتيجة/       

 علي إبراهيمندى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 المرحلة/ األولى                         لية اإلدارة واالقتصادك

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                        ، تفاضل1احصاءمن  ةراسبالنتيجة/ 
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 صفا رياض عليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم            ، تفاضل، حريات1احصاءمن  راسبة النتيجة/  

 صابرين حسين محمودوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                               1راسبة من احصاءالنتيجة/  

 احمد ثامر احمدوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم        ، تفاضل، حريات1احصاءمن  راسبالنتيجة/       

 الحسن علي حسينوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                        ، تفاضل1راسب من احصاءالنتيجة/ 
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 جيد 1حاسوب 3

 جيد جدا   اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 اسم الطالب/ عبد العزيز عوني عزاوي       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                       كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                                ناجح النتيجة/ 

 طيبة قحطان نصيفاسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                      ناجحة      النتيجة/   

 قاسم محمود علياسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  ات الكورس األولنتائج امتحان

 

 ختم ومصادقة القسم                                              ناجح النتيجة/ 

 محمد عبد الودود مهدياسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                           ناجح  النتيجة/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 امتياز 1مبادئ احصاء 1

 جيد جدا   تفاضل 2

 جيد جدا   1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 زامتيا انسان حقوق 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 متوسط تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 جيد 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 متوسط حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 هند ثامر محمودوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 النتيجة/  ناجحة                                                ختم ومصادقة القسم

 نور عبد الستار كريموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                           النتيجة/   ناجحة 

 نور سالم عبعوبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 ديالى                                    القسم/ االحصاء جامعة

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 النتيجة/       ناجحة                                       ختم ومصادقة القسم

 منى مجيد نزالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 النتيجة/ ناجحة                                             ختم ومصادقة القسم



 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 جيد 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 مقبول 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 جيد تفاضل 2

 امتياز 1حاسوب 3

 جيد جدا   اللغة العربية 4

 امتياز حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 سماح خيري عباساسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                                ةناجح النتيجة/ 

 زينب حسين حمداسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                      ناجحة      النتيجة/   

 زهراء فرحان عباساسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                       ناجحةالنتيجة/       

 زهراء عماد عبد علي اسم الطالب/        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                             ناجحةالنتيجة/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 ضعيف تفاضل 2

 جيد جدا   1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 امتياز حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 مقبول  1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 ضعيف تفاضل 2

 مقبول 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 ايمان حامد سالموزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                               من التفاضل راسبة النتيجة/  

 بالل جواد عبد لفتةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                                ناجحالنتيجة/   

 سيف شاكر محمودوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 االحصاءجامعة ديالى                                    القسم/ 

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                            من التفاضل راسبالنتيجة/       

 طيبة ليث عبد هللاوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 االحصاءجامعة ديالى                                    القسم/ 

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم                                                 النتيجة/ ناجحة



 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 جيد 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 مقبول 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 جيد تفاضل 2

 امتياز 1حاسوب 3

 جيد جدا   اللغة العربية 4

 امتياز حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 سماح خيري عباساسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                                ةناجح النتيجة/ 

 زينب حسين حمداسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                      ناجحة      النتيجة/   

 زهراء فرحان عباساسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                       ناجحةالنتيجة/       

 زهراء عماد عبد علي اسم الطالب/        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                             ناجحةالنتيجة/ 



 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 جيد تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 جيد جدا   1مبادئ احصاء 1

 متوسط تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 متوسط تفاضل 2

 جيد 1حاسوب 3

 جيد جدا   اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 اسم الطالب/ عبد العزيز عوني عزاوي       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                       كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                                ناجح النتيجة/ 

 طيبة قحطان نصيفاسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                      ناجحة      النتيجة/   

 قاسم محمود علياسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  ات الكورس األولنتائج امتحان

 

 ختم ومصادقة القسم                                              ناجح النتيجة/ 

 محمد عبد الودود مهدياسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                           ناجح  النتيجة/  



 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 جيد 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 مقبول 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 جيد تفاضل 2

 امتياز 1حاسوب 3

 جيد جدا   اللغة العربية 4

 امتياز حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 سماح خيري عباساسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                                ةناجح النتيجة/ 

 زينب حسين حمداسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                      ناجحة      النتيجة/   

 زهراء فرحان عباساسم الطالب/         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                       ناجحةالنتيجة/       

 زهراء عماد عبد علي اسم الطالب/        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                             ناجحةالنتيجة/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 متوسط 1مبادئ احصاء 1

 ضعيف تفاضل 2

 مقبول 1حاسوب 3

 مقبول اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 ضعيف تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 متوسط اللغة العربية 4

 متوسط حريات 5

 متوسط حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 ضعيف تفاضل 2

 جيد 1حاسوب 3

 جيد جدا   اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 ضعيف 1مبادئ احصاء 1

 ضعيف تفاضل 2

 ضعيف 1حاسوب 3

 مقبول اللغة العربية 4

 مقبول حريات 5

 مقبول حقوق انسان 6

 سالم خضير عليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم            راسب من التفاضل                     النتيجة/  

 فراس عبد محمدوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 جامعة ديالى                                    القسم/ االحصاء

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم      التفاضل                           من  راسبالنتيجة/  

 فراس كنعان عدنانوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 القسم/ االحصاء         جامعة ديالى                           

 المرحلة/ األولى                        كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم        التفاضل                    من  راسبالنتيجة/       

 محمد عماد جليلوزارة التعليم العالي والبحث العلمي         اسم الطالب/ 
 المرحلة/ األولى                         لية اإلدارة واالقتصادك

 2116-2115نتائج امتحانات الكورس األول للعام الدراسي 
 

 ختم ومصادقة القسم           1، تفاضل، حاسوب1احصاءراسب من النتيجة/ 



 

 

 

 

 

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا   1مبادئ احصاء 1

 جيد تفاضل 2

 جيد 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 امتياز حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 متوسط 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد حريات 5

 جيد انسانحقوق  6

 التقدير المادة ت

 مقبول 1مبادئ احصاء 1

 مقبول تفاضل 2

 جيد 1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 التقدير المادة ت

 جيد 1مبادئ احصاء 1

 متوسط تفاضل 2

 جيد جدا   1حاسوب 3

 جيد اللغة العربية 4

 جيد جدا   حريات 5

 جيد جدا   حقوق انسان 6

 أحمد فارس سعدي اسم الطالب/        العلمي وزارة التعليم العالي والبحث 
 االحصاء القسم/                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                                ناجح النتيجة/ 

 ديانا نوزاد عبد الحسين اسم الطالب/        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                      ناجحة      النتيجة/   

 رحاب طه علوان اسم الطالب/        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى

 المرحلة/ األولى                         كلية اإلدارة واالقتصاد

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                                     ناجحة         النتيجة/ 

 زهراء رعد خضير اسم الطالب/        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 القسم/ االحصاء                                    جامعة ديالى
 المرحلة/ األولى                         واالقتصادكلية اإلدارة 

 2116-2115للعام الدراسي  نتائج امتحانات الكورس األول

 

 ختم ومصادقة القسم                             ناجحة              النتيجة/  


