
  8102/8102انً للعام الدراسً امتحانات الدور التكمٌلً الثدرجات 

 قسم الرٌاضٌات/ الدراسة الصباحٌة

التفاضل  الورحلة االسن ت 

 والتكاهل

الجبر 

 الخطي

اسس 

 الرياضيات

الفيزياء 

 الجاهعية

   مقبول مقبول األولى أحمد عباس نعمة حسن  .1

  مقبول  لم ٌمتحن األولى أحمد مثنى شكر محمود  .2

   لم ٌمتحن لم ٌمتحن األولى أركان عبد كاظم عبد الرحٌم  .3

    مقبول األولى بارق شمس عدنان  .4

  ضعٌف   األولى براق فاهم جبر  .5

   لم ٌمتحن لم ٌمتحن األولى حمزة مظفر مجبل  .6

 مقبول   مقبول األولى زٌد فتاح ٌاسٌن  .7

  لم تمتحن   األولى سجى شالل صالح  .8

 لم ٌمتحن لم ٌمتحن لم ٌمتحن لم ٌمتحن األولى سمٌر غانم محمد  .9

    لم ٌمتحن األولى علً كرٌم تاٌه  .11

   مقبول  األولى عٌدان زوٌدعبد القادر   .11

    مقبول األولى عبد المهٌمن فؤاد حسن  .12

  مقبول   األولى عمر محمد عبد اللطٌف  .13

  مقبول   األولى لطٌف ماجد ثجٌل  .14

   مقبول لم ٌمتحن األولى ماهر عبد المجٌد مغٌر  .15

    ضعٌف األولى محمد حسن صالل  .16

     األولى محمد عبد الكرٌم حمد  .17

  مقبول مقبول  األولى طلب ابراهٌممصطفى   .18

 مقبول   ضعٌف األولى مصطفى محمود مطر  .19

 مقبول مقبول   األولى مرٌم محمد جاسم  .21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8102/8102انً للعام الدراسً امتحانات الدور التكمٌلً الثدرجات 

 قسم الرٌاضٌات/ الدراسة الصباحٌة

التفاضل  الورحلة االسن ت 

 الوتقذم

الوعادالت 

 االعتيادية

 الهنذسة جبر الزهر

 ٌمتحن لم ضعٌف لم ٌمتحن لم ٌمتحن الثانٌة احمد عاٌد حسٌن ضٌف  .1

   مقبول  الثانٌة احمد عبد الكرٌم عبد هللا  .2

   ضعٌف  الثانٌة استبرق بدٌع محمد معجون  .3

   لم ٌمتحن  الثانٌة اٌمن اسعد احمد مهدي  .4

 لم ٌمتحن لم ٌمتحن لم ٌمتحن لم ٌمتحن الثانٌة بسام رعد عبد هللا خلف  .5

  مقبول ضعٌف  الثانٌة بشٌر نزار ندا محمد  .6

   لم ٌمتحن  الثانٌة اسماعٌل طهحٌدر علً   .7

   مقبول  الثانٌة دالٌا ذٌاب احمد عبد هللا  .8

   ضعٌف  الثانٌة دالل موسى عمران  .9

   مقبول  الثانٌة رحاب عزٌز محمد كعود  .11

   مقبول  الثانٌة زهراء رشٌد احمد خلف  .11

   مقبول  الثانٌة زٌد عٌسى فارس عطٌة  .12

   مقبول  الثانٌة سارة كوان عبد هللا  .13

   لم ٌمتحن  الثانٌة سهى هٌثم محمد خلف  .14

   مقبول  الثانٌة  صالح صالح محمد مهدي  .15

  مقبول   الثانٌة عبد الجبار عواد فتاح شمر  .16

   لم ٌمتحن  الثانٌة عبد الرحمن عامر حسٌن   .17

 مقبول  ضعٌف مقبول الثانٌة عقٌل إبراهٌم جاسم محمد  .18

   لم ٌمتحن ٌمتحنلم  الثانٌة علً هشام محمد حسن  .19

   مقبول  الثانٌة عمر اخلٌف موسى عٌسى  .21

    ضعٌف الثانٌة مثنى سعد مكً علوان  .21

   مقبول  الثانٌة محمد خالد وهاب   .22

  ضعٌف  مقبول الثانٌة محمد غانم محمد صالح  .23

   ضعٌف  الثانٌة مراد اكرام طه محمد   .24

   مقبول  الثانٌة مروج طه محمود رحٌم  .25

   ضعٌف  الثانٌة مها احمد عبد هللا   .26

  مقبول   الثانٌة هدٌل احمد جاسم  .27

   لم تمتحن متوسط الثانٌة هند عبد عبش بنٌان  .28

  مقبول مقبول  الثانٌة هٌثم عوٌد ابراهٌم ترف  .29

   ضعٌف مقبول الثانٌة هٌثم ٌوسف ابراهٌم عبد  .31
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 قسم الرٌاضٌات/ الدراسة الصباحٌة

التحليل  االحتوالية الورحلة االسن ت 

 الرياضي

الوعادالت 

 الجزئية

التحليل 

 العذدي

 الحلقات

     ضعٌف الثالثة ابتسام محمد خلف خاطر  .1
   ضعٌف  ضعٌف الثالثة إبراهٌم احمد علً صالح  .2
     ضعٌف الثالثة احمد حسٌن جاسم محمد  .3
     مقبول الثالثة احمد خلٌفة حسن محمد  .4
     مقبول الثالثة أمل سعد هتٌمً عبد هللا  .5
   مقبول  مقبول الثالثة حافظ حمود قاسمأٌة   .6
 مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول الثالثة اٌالف حسام احمد خضٌر  .7
  مقبول مقبول  مقبول الثالثة بارق حسٌن صالح جار   .8
   ضعٌف  مقبول الثالثة براء رشٌد ناجً علً  .9
     مقبول الثالثة تقوى عبد المجٌد حسن لطٌف  .11
  ضعٌف مقبول  ضعٌف الثالثة حسن محمد إسكندر محمد   .11
   مقبول  ضعٌف الثالثة حسٌن علً إبراهٌم  .12
   مقبول  مقبول الثالثة رافد عاٌد جاسم محمد  .13
     مقبول الثالثة سفٌان خلٌل إبراهٌم احمد  .14
     مقبول الثالثة سندس سعد محجوب سعد   .15
    مقبول  الثالثة سهول علوان خلف عطا هللا  .16
    مقبول مقبول الثالثة خلفسٌف إبراهٌم   .17
     مقبول الثالثة صفا خالد مصطفى حجوب  .18
   ضعٌف  مقبول الثالثة صفا نعٌم سامً الطبف  .19
   مقبول  مقبول الثالثة ضٌاء محمد جوٌر احمد  .21
  ضعٌف ضعٌف  مقبول الثالثة عبد الرحمن عاصم منصور  .21
     ضعٌف الثالثة عبد الرحمن عبد الرزاق عبد هللا  .22
  مقبول ضعٌف  ضعٌف الثالثة عبد الرحمن نجم صالح احمد  .23
     مقبول الثالثة عبد هللا فتاح خلف  .24
  مقبول ضعٌف  ضعٌف الثالثة علً حسٌن جاسم  .25
  ضعٌف مقبول  ضعٌف الثالثة علٌاء محمود إسماعٌل علً  .26
 مقبول  مقبول مقبول ضعٌف الثالثة عمر عبد هللا خلف إبراهٌم  .27
     ضعٌف الثالثة جمعة حسنعمر عماد   .28
   مقبول  مقبول الثالثة فارس حسن إسماعٌل علً  .29
     مقبول الثالثة لٌنه إبراهٌم حسٌن حمد  .31
   مقبول  ضعٌف الثالثة محمد فاضل جمعة حسن  .31
   ضعٌف  ضعٌف الثالثة محمود دحام عزاوي علً  .32
     مقبول الثالثة محمود صالح مهدي احمد  .33
     مقبول الثالثة جاسم محمود قحطان رشاد  .34
   مقبول   الثالثة مروان شعالن احمد عواد  .35
   مقبول  مقبول الثالثة مروة محمد جهاد عبد هللا  .36
   مقبول  ضعٌف الثالثة مصطفى عباس مهدي عٌسى  .37
   ضعٌف  ضعٌف الثالثة نزهان ٌاس خضٌر  .38
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 قسم الرٌاضٌات/ الدراسة الصباحٌة

 

 

 

 تبىلىجي هضبب العولياتبحىث  االحصاء الرياضي الورحلة االسن ت 

   ضعٌف الرابعة بدور عزاوي ذٌاب  .1

  مقبول مقبول الرابعة دالٌا عبد هللا جاسم  .2

  مقبول  الرابعة عارف فاضل ناٌف  .3

   ضعٌف الرابعة فاطمة عامر عبود   .4

  مقبول مقبول الرابعة فراس محمد طه  .5

 مقبول ضعٌف ضعٌف الرابعة فراس محمد عطٌة  .6

  مقبول مقبول الرابعة لطٌفمحمد فرحان   .7

   مقبول الرابعة مٌادة محسن هزاع  .8
 

 

التحلٌل  االحتمالٌة المرحلة االسم ت 
 الرٌاضً

المعادالت 
 الجزئٌة

التحلٌل 
 العددي

 الحلقات

   مقبول   الثالثة ٌاسٌن طالل عثمان خورشٌد  .39
  ضعٌف مقبول  ضعٌف الثالثة ٌقضان موالن حمادة عصمان  .41
     مقبول الثالثة فراس محمد عطٌة/ تحمٌل  .41
     مقبول الثالثة فاطمة عامر عبود/ تحمٌل  .42


