
 

1 
 

                                                                                                                                                                                    
كهيت  جايعت املوصم / يف نهًتقديني ندراست املاجستري اليتحاٌ انتنافسيا نتائج

 ( 0202 – 0202نهعاو اندراسي : )  انعهوو اإلسالييت / قسى انعقيدة وانفكر اإلساليي

 درجاث  االيتحاٌ  قناة انقبول أمساء املًتحنني واملًتحناث ث

 49 القبول العام إبراىيم صالح أحمد محمد .1
 23 امتيازات أحمد سالم عمي سميمان   .2
 33 النفقة الخاصة أحمد طو عمي طو .3
 34 القبول العام أحمد عبد جاسم عبد الواحد .4
 45 القبول العام أحمد عبد الرحمن خضر حسو  .5
 43 امتيازات أحمد محمد عبد عكمة  .6
 21 النفقة الخاصة أحمد ىاشم عبد الرزاق محمد .7
 61 القبول العام ميدي طعمة إسماعيل إسراء .8
 53 القبول العام أسماء إبراىيم أحمد خضر  .9
 34 النفقة الخاصة أسيل نبيل كمال جميل .13
 26 القبول العام آالء خالد حمادي شياب .11
 28 القبول العام آالء محمد ىاني محمود .12
 27 القبول العام آمنة محمود أحمد عطية .13
 39 القبول العام زكي أحمد إبراىيم أمير .14
 48 القبول العام آية أحمد سميمان عبد اهلل  .15
 71 القبول العام إيمان صبحي أحمد محمد .16
 39 القبول العام بسام جمعة إسماعيل محمد .17
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 33 النفقة الخاصة تماره عبد الباري محمد رأفت .18
 51 القبول العام جنان محمود ياسين يحيى .19
 غائب النفقة الخاصة حسين راكان شالل أحمد .23
 38 القبول العام حمزة سالم سعد اهلل محمد .21
 26 القبول العام رؤى سمير محمد نذير .22
 21 امتيازات رؤى غانم أحمد محمود .23
 48 امتيازات رؤى محسن محمد خضر .24
 32 امتيازات راشد حازم سعيد عزاوي   .25
 37 القبول العام خضير محمد خمفرفل  .26
 41 القبول العام رقية حمود ىالل حمدي .27
 25 القبول العام رند زىير حامد أحمد .28
 23 النفقة الخاصة ريا صالح يونس مرعي   .29
 18 النفقة الخاصة ريزان عمي حسين إبراىيم .33
 غائبة القبول العام ريمة صوباي محمد طاىر محمد .31
 52 النفقة الخاصة زىراء وابل عبد اهلل جار اهلل .32
 45 القبول العام زينب بشار أحمد عبد اهلل  .33
 33 القبول العام زينة نمير سعيد محمد سميم   .34
 47 القبول العام سجى بشار محمود رشيد .35
 51 القبول العام سرى وليد عبد الكريم شياب  .36
 45 النفقة الخاصة محمودسيف اهلل يحيى قاصد  .37
 26 القبول العام شيماء غانم يونس فتحي .38
 38 القبول العام شيماء مخيبر حمدون حامد    .39
 53 القبول العام صابرين وليد خالد سميمان .43
 55 القبول العام صالح محمود محمد حفش .41
 53 القبول العام صباح جميل سمطان محمد .42
 57 القبول العام ضياء ذياب حمود إسماعيل   .43
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 26 القبول العام عبد العزيز سطم عزيز أحمد .44
 55 النفقة الخاصة عال رافع قاسم محمد  .45
 32 النفقة الخاصة ُعمى براق يحيى حسن .46
 59 امتيازات غانم محمد عبد اهلل فارس .47
 37 النفقة الخاصة فارس أحمد حبش إبراىيم .48
 33 امتيازات قيدار عماد يونس إسماعيل .49
 21 النفقة الخاصة كيالس نعمان شوكت محمد .53
 24 امتيازات محمود امييدي صالح إبراىيم .51
 29 القبول العام مروة ناظم عمي أصغر   .52
 23 امتيازات مصعب صالح محمود أحمد   .53
 22 القبول العام معتز عمي حسين حمد .54
 63 القبول العام ميا عمي عبد اهلل عباس  .55
 61 القبول العام نيى خالد طاىر رشيد  .56
 33 النفقة الخاصة نوار عبد الباري محمد رأفت  .57
 63 القبول العام نوال تركي صالح غدير    .58
 26 القبول العام نور حاتم ماجد حامد .59
 43 القبول العام نور ميند شاكر عبد الحميم .63
 28 القبول العام ىدى محمد أحمد إبراىيم .61
 33 القبول العام ىديل نزار عائد شيت .62
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كهيت  جايعت املوصم / يف نهًتقديني ندراست املاجستري اليتحاٌ انتنافسيا نتائج
 ( 0202 – 0202نهعاو اندراسي : ) انشريعت انعهوو اإلسالييت / قسى 

 درجت اإليتحاٌ قناة انقبول ًتحنني واملًتحناثامل اءامس ث

 44 القبول العام سالم عبيد ياسين شياب 1
 42 النفقة الخاصة خالد محمود عواد 2
 42 النفقة الخاصة سفر صديق معروف 3
 31 القبول العام محمد عايد محمد 4
 26 القبول العام مدثر محمد صادق 5
 38 القبول العام مريم محمد طاىر 6
 45 القبول العام مرعي حسنعبد الرحمن  7
 38 االمتيازات وسام محمد غانم داود 8
 38 القبول العام ايمان محمد مراد مردان 9
 53 النفقة الخاصة ليمى نوري حسين 11
 53 القبول العام مصطفى كثير سعيد 11
 31 القبول العام رحمة محمد حسن 12
 41 القبول العام أسعد مأمون يوسف 13
 51 القبول العام عبد احمد صالحأحمد  14
 66 القبول العام زينب حقي اسماعيل 15
 28 االمتيازات محمد مؤيد عبد الصمد 16
 53 القبول العام عناية عامر سعد اهلل 17
 52 االمتيازات بشار جميل شامل 18
 47 القبول العام تاثر حسن عمي عصفور 19
 43 العامالقبول  فاتن عز الدين عبد السالم 21
 43 االمتيازات شيماء ىاشم محمد شياب 21
 53 النفقة الخاصة ميند حفيظ عمي ذنون 22
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 62 القبول العام عمر عطا اهلل عمي محمد 23
 52 النفقة الخاصة سارة ماىر حمدون يونس 24
 41 النفقة الخاصة داليا أحمد محمود 25
 39 النفقة الخاصة دالل محسن سميمان 26
 62 القبول العام إسراء طارق ياسين 27
 45 القبول العام أحمد ىشام محمد 28
 53 النفقة الخاصة آالء حسن طركي 29
 58 القبول العام آمنة عبد العظيم عامر 31
 45 النفقة الخاصة سيف أحمد محمود 31
 39 النفقة الخاصة دالل عبد الكريم خضر 32
 42 االمتيازات أنفال محمد يونس 33
 45 القبول العام ظفر محمد محمود 34
 42 القبول العام ريام عمي محمود 35
 44 النفقة الخاصة عمي عبد اهلل حامد 36
 76 القبول العام رضوان يحيى مصطفى 37
 43 القبول العام رحمة أزىر عبد مجيد 38
 33 االمتيازات خالدة قصي صباح 39
 25 القبول العام عمر فارس عبد الخالق 41
 51 القبول العام عمر زياد اسماعيل 41
 43 القبول العام دعاء ايوب داود أحمد 42
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