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 0200-0202( للعام الدراسي الماجستيرنتائج االمتحان التنافسي )

 011الدرجة من  الدراسة االسم ت

 50.14 ماجستير إبراهيم نوري زغير 0

 25 ماجستير احمد شيخ دخيل 2

 33 ماجستير احمد علي مخلف 3

 35.4 ماجستير احمد عواد احمد 5

 37.14 ماجستير احمد مطلك عبدالله 4

 35 ماجستير احمد نزار فاضل 7

 23.24 ماجستير احمد وجيه عطيه 1

 55.4 ماجستير اسراء احمد علي 3

 34.4 ماجستير اشرف عيسى محمد 9

 50 ماجستير االء شاكر محمود 01

 21 ماجستير انتصار غائب تركي 00

 20.4 ماجستير انتصار محمد عطية 02

 24 ماجستير انغام إبراهيم عبد 03

 24 ماجستير بان فوزي حسين 05

 23.4 ماجستير بشرى محمد خلف 04

 25 ماجستير تيسير حسين مهيدي 07

 22.4 ماجستير ثابت ابراهيم احمد 01

 35.4 ماجستير حسين علي محمد 03

 31 ماجستير حال داود عبد 09

 33.14 ماجستير خالد محمد عبد 21

 31.14 ماجستير خلف أنور محمد 20
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 31.4 ماجستير خلود سرحان عواد 22

 24 ماجستير دموع إبراهيم نصيف 23

 23.14 ماجستير ربيعة عبد مهدي 25

 30 ماجستير رسل احمد ذياب 24

 33.14 ماجستير رشا وهاب صالح 27

 33.24 ماجستير رغد حازم صباح 21

 22 ماجستير رفل ناصر محمود 23

 35.14 ماجستير رفيدة سعد خالد 29

 29.24 ماجستير ريام مبدر عباس 31

 37.24 ماجستير زهراء محمد ذاكر 30

 29.14 ماجستير زينب فارس فالح 32

 1.14 ماجستير زينة سعد صالح 33

 23 ماجستير سارة احمد حكمت 35

 25 ماجستير سارة احمد سبتي 34

 24 ماجستير سجى طالل بحر 37

 34.24 ماجستير سجى كامل ياسين 31

 32 ماجستير شذى فايق حميد 33

 30 ماجستير صالح إبراهيم احمد 39

 05 ماجستير صالح عبدالله خليل 51

 37 ماجستير صالح نوري عيفان 50

 21 ماجستير طارق زيدان خلف 52

 23 ماجستير طيبة محمد تحسين 53

 31 ماجستير المجيد مطر محمدعبد  55

 29 ماجستير عبداالله محمد موسى 54
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 27.4 ماجستير عبد الرحمن مصطفى موسى 57

 01 ماجستير عبد القادر عدنان ناجي 51

 52 ماجستير عذراء علي صالح 53

 35.14 ماجستير علي حسين علي 59

 30 ماجستير علي حلو محمد 41

 24 ماجستير علي عبدالكريم شعيب 40

 50.14 ماجستير علي محمد إبراهيم 42

 23 ماجستير علي محمد حسن 43

 33.24 ماجستير علي مضحي علي 45

 23 ماجستير علي نعمة جادالله 44

 24 ماجستير عمار محمود علي 47

 52.4 ماجستير عمر حمود عبدالله 41

 37.14 ماجستير عمر شريف صلبي 43

 23.14 ماجستير عمر عواد محمد 49

 52.14 ماجستير عمر فالح حمد 71

 09.4 ماجستير غفران عبد العزيز حسن 70

 23 ماجستير فاطمة أنور عالوي 72

 غائب ماجستير فوزي محمود فحل 73

 21.24 ماجستير لبنى عادل عبدالقادر 75

 37.4 ماجستير ليث جاسم احمد 74

 31.4 ماجستير محمد احمد محمود 77

 23.4 ماجستير عبدالحكيم جاسممحمد  71

 21 ماجستير محمود هاشم دحام 73

 21.14 ماجستير مخلد خلف احمد 79
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 27.14 ماجستير مروان عطاالله خلف 11

 21 ماجستير مروه مهيدي ماجد 10

 39 ماجستير مسرهد عبدالله مسرهد 12

 01.4 ماجستير مشتاق عبد اللطيف جدوع 13

 24 ماجستير مصطفى صيهود عبد 15

 22 ماجستير مصطفى عبدالباسط محمد 14

 09.4 ماجستير مصطفى كريم رشيد 17

 33.4 ماجستير مصعب حامد فرحان 11

 23.4 ماجستير مالذ محمد عبيد 13

 30.24 ماجستير مهند صالح احمد 19

 29.14 ماجستير ميس عقيل إسماعيل 31

 25.14 ماجستير نمير جاسم محمد 30

 29.14 ماجستير صالح نوريهاجر  32

 37 ماجستير هبة علي عطية 33

 53 ماجستير وعدالله طه محمد 35

 37.24 ماجستير وهاد حكمت علي 34

 20 ماجستير ياسين طه احمد 37

 25.4 ماجستير يلدرم ايدن غازي 31

 21.24 ماجستير يونس عباس احمد 33

 

                                                                             

 أ.د منيف صعب احمد                                                                              

 رئيس القسم                                                                                   


