
                                                                                                                                   
أسماء المتقدمين إلى الدراسات العليا  جامعة الموصل /كلية العلوم اإلسالميةفي ا شعبة الدراسات العليتعلن 

 (مع مالحظة مايلي :02/0202/ 02تنافسي يوم الثالثاء الموافق : )االمتحان ال أداءققت ملفاتهم ويحق لهم ُد الذين

المدققة ملونة ، ثم وثٌقة التخرج ، ثم شهادات االستمارة االلكترونٌة  : ) بالترتيب اآلتياألصلي ورقي ملون ٌجلب المتقدم ملف التقدٌم  -1

 – 456و   554و  551و   555 –ثم عدم الممانعة بالنسبة للموظفٌن ، ثم االستمارات الٌدوٌة  –عربً  انكلٌزي حاسوب  –الكفاءة 

ثم المستمسكات الثبوتٌة ملونة  ثم التوصٌات ، ثم التعهدات ، ات ،اإلعاقة بالنسبة لقنوات االمتٌاز واستمارة مؤسسة الشهداء واستمارة ذوي

أخضر للمتقدمين ولونه  ، قسم العقيدة  للمتقدمين الى أزرق( ٌقدم هذا الملف بفاٌل ناٌلون لونه   4، مع صور حدٌثة خلفٌة بٌضاء عدد 

عن صحة المعلومات المقدمة  ية القانونية والتبعات كافةالمسؤولٌتحمل المتقدم سلم الملف قبل االمتحان للمراقب ، ووٌ .إلى قسم الشريعة 

 فً ملف التقدٌم .

 إلثبات شخصه .ٌجلب المتقدم هوٌة األحوال المدنٌة األصلٌة  -2

سماء ٌكون االمتحان فً كلٌة العلوم االسالمٌة / بناٌة األقسام ، الطابق األرضً لقسم الشرٌعة ، والطابق الثانً لقسم العقٌدة ، و حسب األ -3

 . ويبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا،  المثبتة على القاعات االمتحانٌة 

لمقابلة  -4 ليوم نفسه تكون ا  باشرة .بعد االنتهاء من االمتحان مفي ا

 الٌرتدي الكمامة من الدخول إلى قاعة االمتحان .من ، ولن ٌسمح لالتباعد االجتماعً ، والكمامات والقفازات االلتزام بارتداء   -5

                                                                                                                                         يف كلية العلوم اإلسالمية شعبة الدراسات العليا                                                                                                                                       
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الهححان اني إىل الدراسات العليا ممن دققث هلفاجهن وحيق هلن أداء أمساء املحقده
 عقيدة والفكر اإلسالهيكلية العلىم اإلسالهية / قسن ال جاهعة املىصل / الحنافسي يف

 قناة القبول االسم ت
 القبول العام  محمد-احمد-صالح-ابراىيم 1  
 امتيازات  سميمان-عمي-سالم-احمد 2
 النفقة الخاصة  طو-عمي-طو-احمد 3
 القبول العام  عبدالواحد-جاسم-عبد-احمد 4
 القبول العام  حسو-خضر-عبدالرحمن-احمد 5
 امتيازات  عكمة-عبد-محمد-احمد 6
 النفقة الخاصة  محمد-عبدالرزاق-ىاشم-احمد 7
 القبول العام  اسماعيل-طعمو-ميدي-اسراء 8
 القبول العام  خضر-احمد-ابراىيم-اسماء 9

 النفقة الخاصة  جميل-كمال-نبيل-اسيل 10
 القبول العام  شياب-حمادي-خالد-االء 11
 القبول العام  حممي-محمود-محمدىاني-االء 12
 القبول العام  عطية-احمد-محمود-امنو 13
 القبول العام  ابراىيم-احمد-زكي-امير 14
 القبول العام  محمد-احمد-صبحي-ايمان 15
 القبول العام عبداهلل-سميمان-احمد-ايو 16
 القبول العام  محمد-اسماعيل-جمعو-بسام 17
 النفقة الخاصة  عبد الستار-محمد رفت-عبد الباري-تماره 18
 القبول العام  يحيى-ياسين-محمود-جنان 19
 النفقة الخاصة  احمد-شالل-راكان-حسين 20
 القبول العام  محمد-سعداهلل-سالم-حمزة 21
 القبول العام  نذير-محمد-سمير-رؤى 22
 امتيازات  محمود-احمد-غانم-رؤى 23
 امتيازات  خضر-محمد-محسن-رؤى 24
 امتيازات  عزاوي-سعيد-حازم-راشد 25
 القبول العام  خمف-محمد-خضير-رفل 26
 القبول العام  حمدي-ىالل-حمود-رقية 27
 القبول العام  احمد-حامد-زىير-رند 28
 النفقة الخاصة  مرعي-يونس-صالح-ريا 29
 النفقة الخاصة  ابراىيم-حسين-عمي-ريزان 30
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 القبول العام  محمد-محمدطاىر-صوباي-ريمة 31
 النفقة الخاصة  جاراهلل-عبداهلل-وابل-زىراء 32
 القبول العام  عبداهلل-احمد-بشار-زينب 33
 القبول العام  محمد سميم-سعيد-نمير-زينة 34
 القبول العام  رشيد دالل باشي-محمود-بشار-سجى 35
 القبول العام  شياب-عبدالكريم-وليد-سرى 36
 النفقة الخاصة  محمود-قاصد-يحيى-سيف اهلل 37
 القبول العام  فتحي-يونس-غانم-شيماء 38
 القبول العام  حامد-حمدون-مخيبر-شيماء 39
 القبول العام  سميمان-خالد-وليد-صابرين 40
 القبول العام  حفش-محمد-محمود-صالح 41
 القبول العام  محمد-سمطان-جميل-صباح 42
 القبول العام  اسماعيل-حمود-ذياب-ضياء 43
 القبول العام  احمد-عزيز-سطم-عبد العزيز 44
 النفقة الخاصة  محمد-قاسم-رافع-عال 45
 النفقة الخاصة  حسن-يحيى-براق-عمى 46
 امتيازات  فارس-اهللعبد -محمد-غانم 47
 النفقة الخاصة  ابراىيم-حبش-احمد-فارس 48
 امتيازات  اسماعيل-يونس -عماد-قيدار 49
 النفقة الخاصة  محمد-شوكت-نعمان-كيالس 50
 امتيازات  ابراىيم-صالح-امييدي-محمود 51
 القبول العام  اصغر-عمي-ناظم-مروة 52
 امتيازات  احمد-محمود-صالح-مصعب 53
 القبول العام  حمد-حسين-عمي-معتز 54
 القبول العام  عباس-عبداهلل-عمي-ميا 55
 القبول العام  رشيد-طاىر-خالد-نيى 56
 النفقة الخاصة  عبد الستار-محمد رافت-عبد الباري-نوار 57
 القبول العام  غدير-صالح-تركي-نوال 58
 القبول العام  -حامد-ماجد-حاتم-نور 59
 القبول العام  عبدالحميم-شاكر-ميند-نور 60
 القبول العام  ابراىيم-احمد-محمد-ىدى 61
 القبول العام  شيت-عائد-نزار-ىديل 62
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أمساء املحقدهني إىل الدراسات العليا ممن دققث هلفاجهن وحيق هلن أداء االهححان 
 الشريعةكلية العلىم اإلسالهية / قسن جاهعة املىصل /الحنافسي يف 

 قناة التقديم االسم ت
 القبول العام  شياب-ياسين-عبيد-سالم 1  
 النفقة الخاصة  حمادة-عواد-محمود-خالد 2
 النفقة الخاصة  شالل-معروف-صديق-سفر 3
 القبول العام  شريف-محمد-عايد-محمد 4
 القبول العام  احمد-خضر-محمد صادق-مدثر 5
 القبول العام  احمد-عبيد-محمد طاىر-مريم 6
 القبول العام  طو-حسن-مرعي-عبدالرحمن 7
 امتيازات  داؤود-غانم-محمد-وسام 8
 القبول العام  مردان-مراد-محمد-ايمان 9

 النفقة الخاصة  -عبدالمة-حسين-نوري-ليمى 10
 القبول العام  عمي-سعيد-كثير-مصطفى 11
 القبول العام  عبو-حسن-محمد-رحمة 12
 القبول العام  سميمان-يوسف-مامون-اسعد 13
 القبول العام  صالح-احمد-عبد-احمد 14
 القبول العام  رجب-اسماعيل-حقي-زينب 15
 امتيازات  احمد-عبدالصمد-مؤيد-محمد 16
 القبول العام  عبودي-سعداهلل-عامر-عنايو 17
 امتيازات  محمد-شامي-جميل-بشار 18
 القبول العام  عصفور-عمي-حسن-تاثر 19
 القبول العام  صالح-عبد السالم-عزالدين-فاتن 20
 امتيازات  شياب-محمد-ىاشم-شيماء 21
 النفقة الخاصة  ذنون-عمي-حفيظ-ميند 22
 القبول العام  محمد-عمي-عطااهلل-عمر 23
 النفقة الخاصة  يونس-حمدون-ماىر-ساره 24
 النفقة الخاصة  موسى-محمود-احمد-داليا 25
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 النفقة الخاصة  جميل-سميمان-محسن-دالل 26
 القبول العام  محمود-ياسين-طارق-اسراء 27
 القبول العام  حسن-محمد-ىشام-احمد 28
 النفقة الخاصة  سموم-طركي-حسن-االء 29
 القبول العام  سعداهلل-عامر-عبدالعظيم-امنو 30
 النفقة الخاصة  حامد-محمود-احمد-سيف 31
 النفقة الخاصة  عمي-خضر-عبد الكريم-دالل 32
 امتيازات  جاسم-يونس-محمد-انفال 33
 القبول العام  عبداهلل-محمود-محمد-ظفر 34
 القبول العام  حسين-محمود-عمي-ريام 35
 النفقة الخاصة  رجب-حامد-عبد اهلل-عمي 36
 القبول العام  محمد-مصطفى-يحيى-رضوان 37
 القبول العام  مجيد-عبد-ازىر-رحمو 38
 امتيازات  حسين-صباح-قصي-خالده 39
 القبول العام  محمد عمي-عبد الخالق-فارس-عمر 40
 القبول العام  محمد-اسماعيل-زياد-عمر 41
 القبول العام  احمد-داؤد-ايوب-دعاء 42
 

 

 

 

 شعبة الدراسات العليا                                                                                                                                       

 كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                                                       

 م8/01/0101                                                                                                                                         


