
 

  االولىالمرحلة  6102-6102نتائج الكورس االول 

 قسم االحصاء

 النتيجة االسماء ت

 مكمل احمد جمال امير 1

 ناجحة أطياف جليل كامل 2

 مكمل اياد خلف محمد 3

 ناجحة ايه مجبل رحيم 4

 ناجح حسام جمال علي 5

 ناجحة حنان رزاق فياض 6

 ناجحة حنان علي حسين 7

 مكملة خلود وليد هاتف 8

 ناجحة ريام هاشم مهدي 9

 ناجحة وهابزينب رياض  11

 ناجحة شهد عبد الستار منصور 11

 مكملة صابرين موسى جمعه 12

 ناجحة ضحى محمد حسين 13

 مكمل عباس صبار عبود 14

 مكمل عبد الرحمن سعد خليل 15

 ناجح علي محمود حسين 16

 ناجحة فاطمة غازي حامد 17

 ناجحة فاطمة محمد ابراهيم 18

 ناجح محمد احمد جاسم 19

 مكمل محمد طالب ذيبان 21

 ناجح محمد قاسم محمد 21

 ناجح مروان عبد هللا قحطان 22

 مكمل مصطفى احمد كريم 23

 ناجح مصطفى رعد كريم 24

 مكمل ناظم محمد ناظم 25

 ناجحة ندى محسن دحام 26

 ناجحة نور احسان علي 27

 ناجح احمد عباس فاضل 28

 مكملة أسماء قيس عبد الرحمن 29

 مكمل ايمن مهدي سلمان 31

 ناجح برهان حمود غريب 31

 مكملة تقوى قيس حسن 32

 مكملة ختام سمير حسب هللا 33

 مكملة دعاء علي محمد 34

 مكملة رجاء حسن علي 35

 مكملة زهراء حسن هادي 36

 مكمل سيف محمد كريم 37



 ناجح عبد الكريم سعد 38

 ناجح علي صبار عبد الواحد 39

 ناجح حسين سلمانعلي  41

 مكمل علي محمد ابراهيم 41

 ناجح علي محمد عبد الرحيم 42

 ناجح عمر عاصم حميد 43

 ناجحة غفران برع عبد الحسين 44

 ناجح فاطمة كاظم موسى 45

 ناجح ماهر إسماعيل ابراهيم 46

 مكمل محمد عماد جليل 47

 ناجح محمد مخلص عبد الحميد 48

 مكمل محمد موفق عبد علي 49

 ناجح محمود مجيد محمود 51

 مكمل مرتضى منصور جواد 51

 ناجح مريم عامر محسن 52

 مكمل مصطفى عباس فليح 53

 مكمل مظهر سعيد سالم 54

 مكمل منتظر محمد حسن 55

 ناجح مهدي سعد مهدي 56

 ناجحة نغم مقداد كريم 57

 مكمل هادي خالد عبود 58

 مكملة هدى نبيل خضير 59

 ناجح وادي ساجد برع 61

 مكمل بشار عباس حمزة 61

 


