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درجة االمتحان  اسم الطالب المتنافس لدراسة الماجستير

 التنافسي

 44 االء احمد دمحم محمود 1

 22 احمد زهير خليبص فيصل 2

 42 اسراء شياع محسن عبيد 3

 41 اسماء عالوي رومي ناصر  4

 32 امتثال جبار بستان خلف 5

 11 اياد عبدالحسين حسين داغر 6

 21 ايناس علي كاظم عجرش 2

 55 برزان جبار دمحم سلمان 1

 21 جاسم دمحم عايد دخيل 5

 22 حاتم ظاهر شويش عبدهللا 11

 62 حسين صالح ابراهيم دولة 11

 61 حيدر حكمت عبود حسين 12

 21 خالد عبدالجبار طايس دليمي 13

 31 ديمة سهام عبدالرحمن خضر 14

 31 رسل ثامر حومد خميس 15

 51 رعد دينار خزعل سابط 16

 34 رقية ابراهيم محمود حديد 12

 34 زينب دمحم عباس دمحم 11

 21 سارة كاظم علوان دمحم 15

 15 سامر احمد عباس علوان 21

 21 سهام هادي عبيد عبيس 21

 44 شعيب عالءالدين دمحم علي 22

 62 صفاء حسين علي كاظم 23

 42 ضياء ساطع دمحمجواد عبدالرحمن 24

 25 ضياء محمود عبود ياسين 25

 64 عادل صعب مطر حمد    26

 21 عامر دمحم احمد صالح 22

 52 عبدهللا دمحم فرحان احمد 21

 13 عبدالرحمن نوري شكر حمود 25

 55 عبدالرزاق مصطفى خضير عباس 31



 51 سعيد حسن عقيل ابراهيم 31

 غ علي احمد نعمة فرهود 32

 25 علي حميد حسين عراك  33

 22 عمر دمحم خليل ابراهيم 34

 15 عيدان عبد طالل سيد 35

 25 كريمة عبد دمحم دواح 36

 26 كريم يوسف دمحم شلش 32

 15 ليث اسعد ياس خضير 31

 11 مثنى فائز دلف صالح 35

 63 دمحم رشيد حمد شمران 41

 43 دمحم عبدالغفور سلمان صالح 41

 غ مصطفى خلف شكر محمود 42

 35 دمحم هاشم جميل محمود 43

 11 موج عدنان حسين سهيل 44

 12 نادية سعدون عباس جبر 45

 54 نور عدنان عبدالرحمن عبدالرزاق 46

 31 هبة عبدالسالم احمد جريان 42

 34 هيثم راضي جعيدي سعيد 41

 41 العتابيوليد خليف جودة  45

 غ ياسر ماجد خليل علوان 51

 55 ياسر دمحم جاسم خليفة  51

 42 يونس صبيح عباس حمادي 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 


