
  نتائج قسم اإلحصاء الدور األول
 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 ناجح الرابعة احمد هذال خليل فرحان 0

 ناجحة الرابعة اسراء يونس شلش 2

 ناجحة الرابعة اماني عبد السالم عبد الوهاب 2

 ناجحة الرابعة ايمان عثمان احمد 4

 ناجحة ابعةالر جوانا كريم يحيى 5

 ناجحة الرابعة حنان حربي منصور 6

 ناجح الرابعة حيدر كاظم عبد هللا 7

 ناجحة الرابعة ديار يونس خليل 8

 ناجحة الرابعة رانيا سلمان هادي صالح 9

 ناجحة الرابعة رواء عبد الرحمن محمد شكر 01

 ناجحة الرابعة سجى احمد شهاب 00

 مكمل من نظرية القرارات ابعةالر سفيان خالد إبراهيم خضير 02

 ناجحة الرابعة سميرة واثق محمود صالح 02

 مكمل من تصميم وقياسي وقرارات الرابعة ضياء عادل مهنا 04

 مكمل من نظرية القرارات الرابعة علي نعمة نوري 05

 ناجح الرابعة عمر حسن خلف حرامي 06

 قرارات واستداللمكمل من تصميم و الرابعة غسان محمد مبارك حسين 07

 ناجحة الرابعة غيداء إبراهيم شهاب احمد 08

 ناجح الرابعة محمد حسن تركي 09

 ناجح الرابعة محمد شاكر محمود شكر 21

 ناجحة الرابعة مروة جعفر موسى 20

 مكمل من تصميم وقياسي وقرارات الرابعة مصطفى حميد صبر 22

 ميم وعشوائية وقراراتمكمل من تص الرابعة مصطفى علي عبد هللا 22

 ناجح الرابعة مهند علي قاسم رديف 24

 ناجحة الرابعة نرجس عبد الجبار 25

 مكمل من تصميم وقياسي وقرارات الرابعة نشوان هادي مصطفى خميس 26

 ناجحة الرابعة نور راضي حسن خضير 27

 ناجحة الرابعة هبة ستار عويد 28

 مكملة من تصميم وقياسي وقرارات وعشوائية الرابعة هنادي هاشم محمد مرهون 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نتائج قسم اإلحصاء الدور األول
 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 مكمل من بحوث+ انحدار+حقل+حيوي الثالثة احمد عبد األمير يونس 0

 ناجح الثالثة احمد عبد الكريم عبد عباس 2

 ناجح الثالثة اسمارشد حميد حسن ج 2

 ناجحة الثالثة ايات عبد الرحيم إسماعيل 4

 ناجحة بقرار الثالثة ايمان سالم علي رشيد 5

 ناجحة الثالثة بيداء محمود محمد علي 6

 ناجحة الثالثة دعاء فاضل جواد حسين 7

 ناجحة الثالثة زبيدة خليل إبراهيم إسماعيل 8

 ناجح الثالثة زياد مطشر دوشان عبد 9

 ناجحة الثالثة شيماء محمد احمد مبارك 01

 ناجحة الثالثة صفية سامي محي جاسم 00

 ناجح الثالثة عبد هللا خالد حسين حسن 02

 ناجح الثالثة عقيل عدنان جواد 02

 ناجح بقرار الثالثة علي حسين خليفة 04

05 
 عمر احمد خليل

مكمل من بحوث عمليات+  الثالثة
 انحدار+رياضي+حقل عمل

 ناجح الثالثة عمر ثاير نصرت 06

 مكمل من انحدار+رياضي+حقل عمل الثالثة عمر ناصر حسين 07

 ناجحة الثالثة فرح باسم هاشم 08

 رياضي+ حيوي مكمل من الثالثة ليث فالح حسن 09

 ناجح الثالثة محمد علي محمد 21

 مكمل من انحدار+رياضي الثالثة محمود طه مهدي 20

 مكمل من بحوث+رياضي+حقل+حيوي الثالثة ذيابمصطفى باسم  22

 + رياضيمكمل من انحدار الثالثة مصطفى سعدي عبد 22

 ناجح الثالثة مصطفى محمد كاظم 24

 مكمل من انحدار+رياضي+حقل عمل الثالثة مضر حسين فاضل 25

 ناجحة الثالثة ميس نهاد عبد الخالق 26

 حدارمكملة من االن الثالثة نور الهدى صالح 27

 ناجحة الثالثة هديل جاسم محمد 28

 مكمل من االنحدار الثالثة واجد محمد علوان 29

 ناجحة الثالثة ورود طه ياسين 21

 ناجح الثالثة ياسر تحسين عبد محيسن 20

 
 
 
 
 
 
 



 
 نتائج قسم اإلحصاء الدور األول

 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 من االحتماالت مكمل الثانية ميد علي خضيراحمد ح 0
 ناجحة بقرار من االحتماالت الثانية اسيل علي شاكر محمود 2
 ناجحة الثانية امل هادي رشيد 2
 ناجحة الثانية ايات عباس داود ناصر 4
 ناجح الثانية اياس منعم اكرم حسن 5
 ناجح بقرار من االحتماالت الثانية بالل باسم فليح حسن 6
 ناجح الثانية حذيفة إبراهيم خليل إسماعيل 7
 مكمل جميع المواد عدا المتقدمة+ جبر  الثانية حذيفة باسم علوان حبيب 8

 من االحتماالت مكمل الثانية حسن قيس شهاب احمد 9
 مكمل من جميع المواد عدا المتقدمة  الثانية حسين غضبان عبد محمد 01

 من االحتماالت مكمل الثانية حميد حسن كيطان ساجت 00
 مكملة من جميع المواد عدا تكنلوجيا+سالسل  الثانية حنين وليد حسون مشكور 02

 مكملة من االحتماالت الثانية رسل كريم مجيد شالل 02

 ناجحة الثانية رسل محمد سبع خميس 04

 ناجح الثانية رعد سلطان إبراهيم جواد 05

 حةناج الثانية رفل عزمي فاروق احمد 06

 مكملة من االحتماالت + ما تالب الثانية رؤى محمود علي حسين 07

 ناجحة الثانية زينة زكي منصور 08

 ناجحة بقرار الثانية سرى رعد علي حسين 09

 مكملة من االحتماالت الثانية شهد احمد محي 21

 ناجحة الثانية شهد عباس كاظم علي 20

 جحةنا الثانية صابرين حسن علي إبراهيم 22

 ناجح الثانية صالح عادل صالح علي 22

 ناجحة الثانية ضحى ناظم مصطفى داود 24

 مكمل من جميع المواد عدا السالسل الثانية علي عبد الكريم عبد الستار كاظم 25

 ناجح الثانية علي غالب جسام حميد 26

 مكمل من االحتماالت+ جبر خطي الثانية عماد محمد حسين 27

 ناجح الثانية ب محمد خطابعمار خطا 28

 ناجح بقرار الثانية عمر صالح حمزة محمد 29

21 
 عمر فالح حسن علي

سالسل + ما تالب+ عينات + مكمل من  الثانية
 احتماالت

 
 
 
 
 
 
 



 نتائج قسم اإلحصاء الدور األول
 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 مكمل من االحتماالت + المتقدمة الثانية عمر كريم احمد 0

 ناجح الثانية مشتاق طالب داود 2

 ناجح الثانية مرتضى فيصل مطشر 2

 جميع المواد عدا السالسلمكمل من  الثانية محمد عدنان تحسين 4

 ناجح الثانية مصطفى عجيل عبد الحسين 5

 ناجح الثانية محمد عبد هللا احمد 6

 حناج الثانية محمد عادل كريم 7

 مكمل من االحتماالت الثانية ماجد حميد إبراهيم 8

 مكمل من االحتماالت الثانية مهدي كاظم حسين 9

01 
 نجوان علي حسين

مكمل من االحتماالت+ متقدمة+ جبر +  الثانية
 ماتالب

 مكملة من االحتماالت + متقدمة الثانية نور بشار عالوي 00

 ناجحة الثانية هبة طالب حسن 02

 ناجحة الثانية ة هذال خليلهب 02

 ناجحة الثانية هدى سعد علوان 04

 ناجحة الثانية هدى هادي حمدان 05

 ناجحة الثانية هدير رحيم حمادي 06

 ناجح بقرار الثانية وسام عادل شالل 07

  الثانية وسام عبد السالم محمد 08
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 نتائج قسم اإلحصاء الدور األول

 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 ناجحة االولى ابتهال عبد الكريم إبراهيم 0

 مكمل االولى احمد جبار محمد مهدي 2

 ناجح االولى احمد سالم شاكر محمود 2

 ناجح االولى احمد سالم عباس 4

 مكمل االولى احمد عبد الرزاق صالح 5

 ناجح االولى احمد ماهر حمود 6

 مكمل االولى ارام كنعان محمد علي 7

 ناجح االولى إبراهيم شاكر محمود حسين 8

 ناجح االولى أسامة محمود إسماعيل 9

 مكمل االولى أسماء خميس راضي خلف 01

 ناجحة االولى اسراء فائق غربي جاسم 00

 ناجحة االولى افراح سالم صيهود صالح 02

 مكمل االولى مثنى صالح حسين الحارث 02

 ناجح االولى عدنان كرجي امير 04

 مكمل االولى حسن كاظم جاسم اوس 05

 ناجحة بقرار االولى جليل صالل جوامير ايه 06

 مكمل االولى ايهاب نمير ابراهيم 07

 ناجح االولى سامي علوان إيهاب 08

 ناجحة االولى أسماء عدنان سبع 09

 مكمل االولى طاهر عبد الهادي عبد هللا أنور 21

 ناجحة االولى بان عماد رجب عبد الحميد 20

 ناجح االولى براء خضير عباس 22

 ناجح االولى حسام مثنى علي غايب 22

 ناجح االولى حسين جوامير كاظم صالح 24

 مكمل ولىاال حمزة حسين عزيز غفور 25

 ناجح االولى حيدر ثامر احمد 26

 ناجح االولى خلدون مطشر صدام كيطان 27

 ناجح االولى دعاء صالح مهدي تاجر 28

 ناجح االولى دعاء محمد اسماعيل 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نتائج قسم اإلحصاء الدور األول
 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 ناجحة االولى عالوي حسين رؤى حافظ 0

 ناجح االولى رسول عبد محمد حبيب 2

 مكمل االولى رقية حسن عبيد ويس 2

 ناجحة االولى رواء مالك حسوني عبد هللا 4

 ناجحة االولى رؤى عصام عدنان إسماعيل 5

 مكمل االولى زياد احمد جاسم محمد 6

 مكمل االولى زياد حاتم شمس 7

 ناجحة االولى شيدزينب احمد محي خور 8

 مكمل االولى سعد طالب مراد 9

 مكمل االولى سمير احمد عبد فرحان 01

 ناجح االولى سيف عواس احمد علي 00

 مكمل االولى صالح حسين صالح 02

 ناجحة االولى ضحى قاسم محسن علي 02

 ناجح بقرار االولى ضياء حامد عبد 04

 رارناجح بق االولى ضياء عيال كامل هاشم 05

 ناجحة االولى طيبة رفعت محمود حسين 06

طيبة عبد الرحمن علي عبد  07
 الحميد

 ناجحة االولى

 ناجحة االولى عالية إسماعيل خليفة كاظم 08

 ناجح االولى عبد القادر حمد نامس حمد 09

 ناجح االولى عبد هللا علي كشكول 21

 مكمل االولى عالء فاضل محمد 20

 ناجح االولى عباس عادل حازم عبود 22

 مكمل االولى عبد العزيز محمد عبد العزيز 22

 ناجح االولى عبد هللا محمد مطلق 24

 مكمل االولى عبد هللا أنور جميل 25

 مكمل االولى علي اياد عبد صالح 26

 مكمل االولى علي حسين ناصر حسين 27

 ناجح االولى علي عادل عباس 28

 مكمل االولى علي عبد الجواد خورشيد 29

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 نتائج قسم اإلحصاء الدور األول
 2102-2102للعام الدراسي 

 النتيجة   المرحلة اسم الطالب ت

 ناجح االولى علي فيصل إبراهيم مطلق 0

 مكمل االولى عمر خليل إبراهيم جاسم 2

 ناجح االولى عيسى هاشم مطلق فارس 2

 ناجح بقرار االولى فؤاد داود جارهللا 4

 ناجحة االولى فيان امين ابراهيم 5

 ناجح االولى قصي سطام زيدان 6

 مكملة االولى كنانة جمعة مجيد ياس 7

 ناجح االولى ماجد ناظم جاسم محمد 8

 مكمل االولى محمد إسماعيل محمد 9

 ناجح االولى محمد داود سلمان قدوري 01

 ناجح بقرار االولى محمد صالح مهدي نايف 00

 ناجح االولى طه تحسينمحمد  02

 ناجح االولى محمد عباس عيدان 02

 ناجح االولى محمد عباس غفوري 04

 ناجح االولى محمد عبد الرضا عباس 05

 مكمل االولى محمد تليد رشيد 06

 ناجحة االولى مريم ياس خضير سلمان 07

 مكمل االولى محمد حسن علي عزيز 08

 ناجح االولى مصطفى هيثم سلطان 09

 ناجح االولى محمد داود سلمان قدوري 21

 ناجحة االولى مها صائب محمد خلف 20

 مكمل االولى ميسر كاظم خليفة 22

 ناجحة االولى نبا جعفر عبد علي 22

 ناجحة االولى ندى صباح خليفة 24

 ناجح االولى نذير ياسين هندي 25

 ناجحة بقرار االولى نور حميد حسن نصر هللا 26

 ناجحة االولى محمد علي هدير 27

 ناجحة االولى هديل احمد هدو 28

 ناجحة بقرار االولى هديل حميد شاكر 29

 مكمل االولى يوسف ستار كاظم 21

 


