
 اعالن
 السالم عليكم ورحمة هللا :

خطيط دائرة الدراسات والت  -ليم العالي والبحث العلمي استنادا الى قرار وزارة التع

( 5المتضمن اضافة ) 22/ 2016/6 في  3228 / ق5/ذي العدد م والمتابعة

) من  المستفيدين من القرار اعاله ة , ندرج ادناه اسماء الطلبةدرجات اضافي

         االحد من تاريخقسامهم طلبتنا لالعزاء مراجعة اب لذا نهيب مكمل الى ناجح (

مستصحبين معهم النتائج المستلمه من قبلهم  7/14الخميس ولغاية  7/10

, ويتعذر على القسم تسليم النتيجه النهائية واستالم النتيجه النهائية بعد التعديل 

 السابقه . دون استالم النتيجه

 مع امنياتنا لطلبتنا كافة بالنجاح والتوفيق                                       

 :دقسم االقتصا

 من مكمل الى ناجح المرحلة بــــــــاسم الطال ت

 ناجح االولى زمن كريم داود 1

 ناجح االولى عمر صكبان داخل 2

 ناجح االولى محمد حسين كامل 3

 ناجح الثانية آرام حسين علي صفر 4

 ناجح الثانية انمار حقي اسماعيل 5

 ناجح الثانية حسن عيسى حسين 6

 ناجح الثانية عبد الباسط طه جاسم 7

 ناجح الثانية علي حسين علي 8

 ناجح الثانية حاتممروان علي  9

 ناجح الثانية ياسر ناجح ناجي 10

 ناجح الثالثة هشام طالل حبيب 11

 ناجح الثالثة ورود سالم داود 12

 ناجح الثالثة نور ياسين زبار 13

 ناجح الثالثة ورود محمد جاسم 14

 ناجح الثالثة سمر كريم عيدان 15

 ناجح الثالثة محمد عادل حسن 16

 ناجح الثالثة محمد مهدي ياس 17

 ناجح الثالثة معتز رعد عطية 18

 ناجح الثالثة دانيا تيمور زامل 19

 ناجح الثالثة دعاء حسين علي 20

 ناجح الثالثة ستار محمد مشوط 21

 ناجح الثالثة سحر محمود كريم 22

 ناجح الثالثة محمد كمر قاسم  23

 ناجح الرابعة رهام سعد يوسف 24

 ناجح الرابعة زيد عبد االله حسن 25

 ناجح الرابعة عبد الرحمن محمد صالح 26

 ناجح الرابعة اخالص عبد االميرصبري 27

 ناجح الرابعة استبرق عالء عبد حسين 28

 ناجح الرابعة االء نهاد موسى 29

 ناجح الرابعة رضوان محمود فليح 30



 

 قسم االحصاء

 

 الطلبه المحملين 

 نتيجة التحميل المرحلة  اسم الطالب  ت

 بمادة التحميل )االحصاء الرياضي (فقط  ناجح الرابعه ايهاب نمير  1

 بمادة التحميل )االحصاء الرياضي (فقط  ناجح الرابعه  ضياء حامد عبد 2

 

 :قسم االدارة العامة

 من مكمل الى ناجح المرحلة  اسم الطالب ت

 ناجح االولى مصطفى عبدالرزاق سلمان 1

 

                                                         

 م. د . انعام عبدالرحمن نعمان                                                    

  معاون العميد للشؤون العلمية                                                   

 من مكمل الى ناجح المرحلة بــــــــاسم الطال ت

 ناجح االولى عمر وصفي عبد الكريم 1

 ناجح االولى  فراس كنعان عدنان 2

 ناجح االولى  مروة علي اسماعيل 3

 ناجح االولى  نوزادديانا  4

 ناجح االولى  هند ثامر محمود 5

 ناجح الثانية  حسين سامي خضير  6

 ناجح الثانية  عامر جبار جدوع  7

 ناجح الثانية  عبدالرحمن سرمد 8

 ناجح الثانية  فاطمة حسين فرج  9

 ناجح الثانية  يوسف علي حسين  10

 ناجح الثالثة  امنة ماجد عدنان  11

 ناجح الثالثة  حسام محمد عويد  12

 ناجح الرابعة  عيسى هاشم مطلك 13

 ناجح الرابعة  عبدهللا محمد مطلق 14

 ناجح الرابعة  محمود ابراهيم شاكر 15


