
ي كليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ي الدراسات العليا ف

ن
ن ف  2021-2020اسماء المقبولي 

إلعقيدة وإلفكر إالسالميإلعلوم إالسالميةرؤى محسن دمحم خرصى864
إلعقيدة وإلفكر 

إالسالمي
إمتيازإت تدويرماجستيرإصول إلدين

إلعقيدة وإلفكر إالسالميإلعلوم إالسالميةغانم دمحم عبد هللا فارس865
إلعقيدة وإلفكر 

إالسالمي
ماجستيرإصول إلدين

إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلعقيدة وإلفكر إالسالميإلعلوم إالسالميةمصعب صالح محمود إحمد866
إلعقيدة وإلفكر 

إالسالمي
ماجستيرإصول إلدين

إمتيازإت ذوي إالعاقة 

وإالحتياجات إلخاصة

ى867 إلقبول إلعامماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةحمزه علي عجيل حسير

إلقبول إلعامماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةسيف سليم دإؤد سليمان868

إلنفقة إلخاصةماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةدمحم حيدر محمود فتح هللا محمود869

إلنفقة إلخاصةماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةزينب محمود رشيد محمود870

إمتيازإت تدويرماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةيارس مظفر خرصى فتجي871

ماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةعلي يوسف يحير قاسم872
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

 علي873
ى ماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةسالم جهاد حسير

إمتيازإت ذوي إالعاقة 

وإالحتياجات 

ماجستيرعلوم سياسيةعلوم سياسيةعلوم سياسيةإلعلوم إلسياسيةرقيه طلعت خلف حرحير874
إمتيازإت ذوي 

إلشهدإء

إلقبول إلعامماجستيرإلتمثيلإلتمثيلإلفنون إلمرسحيةإلفنون إلجميلةعمر إسعد دمحم شيت875

إلقبول إلعامماجستيرإلتمثيلإلتمثيلإلفنون إلمرسحيةإلفنون إلجميلةإنس زهير حنان بولص876

إلقبول إلعامماجستيرإلتمثيلإلتمثيلإلفنون إلمرسحيةإلفنون إلجميلةجنان عبد إلرزإق خرصى إبرإهيم877

خان878 ى إحمد مير كز حسير إلنفقة إلخاصةماجستيرإلتمثيلإلتمثيلإلفنون إلمرسحيةإلفنون إلجميلةنير

إلنفقة إلخاصةماجستيرإلتمثيلإلتمثيلإلفنون إلمرسحيةإلفنون إلجميلةمحمود عامر محمود عبادي879

ماجستيرإلتمثيلإلتمثيلإلفنون إلمرسحيةإلفنون إلجميلةعبدإلعظيم حمد دمحم عمر880
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

ى881 إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةهبة عصام علي حسير

إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةعلي زياد عبدإلجبار حميد882

ق محمود حسام إلدين فخري883 إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةإستير

ى884 إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةحسان عمار عزيز إمير

إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةإمنة غسان عبدهللا حامد885

إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةزينب مؤيد صالح إبرإهيم886

 ثائر نوري يحير887
إلقبول إلعامدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةمصطفى

إلنفقة إلخاصةدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةإحمد فوزي جاسم سلوم888

إلنفقة إلخاصةدبلوم عالهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةنور غانم إسماعيل يحير889

إلقبول إلعامدكتورإههندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةعبدإلرحمن خالد صالح عبدإلقادر890

ى دمحم891 إلقبول إلعامدكتورإههندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةهبة ناظم إمير

إلقبول إلعامدكتورإههندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةدمحم عبدإلجليل إبرإهيم سلطان892

إلقبول إلعامدكتورإههندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةهدى عقيل إحمد طه893

دكتورإههندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةمروة عزإلدين مرزإ نارص894
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

دكتورإههندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةدعاء إلياس كريم علي895
إمتيازإت ذوي 

إلشهدإء
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إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةوسام دمحم نجم حسن896

إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةإياد سعدي إحمد جاسم897

إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةرفل عزإم عبد محمود898

إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةرغد إديب عثمان محمود899

إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةدمحم عمر محفوظ دمحم900

ى رإفد محمود عبدهللا901 إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةحنير

إلقبول إلعامماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةدمحم رياض يونس دمحم902

إلنفقة إلخاصةماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةزيد علي إسماعيل خليل903

إلنفقة إلخاصةماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةقصي مؤيد دمحم يونس904

إلنفقة إلخاصةماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةسنان مؤيد علي إحمد905

إمتيازإت تدويرماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةعمار زعال مشعل مصطفى906

إمتيازإت تدويرماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةخالد إحمد عبد إلقادر إنبياء907

ي908
ر
ماجستيرهندسة كهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسة إلكهربائيةإلهندسةإحمد سمير مال هللا عبد إلباف

إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةعلي عبدإالله جبوري مصطفى909
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامدبلوم عالإنشاءإت

910
ساره صالح إلدين عبد إلحميد 

حمودي
إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسة

إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامدبلوم عالإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةمصطفى عبدإلعزيز غزإل مصطفى911
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامدكتورإهإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةنايف دويرج حميد جمعة912
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
دكتورإهإنشاءإت

إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةميسم نبيل دمحم إسماعيل913
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةمحمود عصام جمال إلدين نوري914
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةسعدي معن سعدإلدين دمحمصالح915
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةعمر حامد عبدهللا صالح916
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةخالد فرج سلطان إحمد917
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلنفقة إلخاصةماجستيرإنشاءإت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةإرقم بشار يونس إحمد918
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إمتيازإت تدويرماجستيرإنشاءإت

ى919 إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةنور دمحم شيت حسير
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
ماجستيرإنشاءإت

إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

ي شابا920
إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةإسيل إبرإهيم مير

إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرطرق وموإصالت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةنىه صالح دمحم سعيد921
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرطرق وموإصالت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةفاطمة ماهر جاسم دمحم922
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلقبول إلعامماجستيرطرق وموإصالت

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةإيمان ذنون يونس جاسم923
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية
إلنفقة إلخاصةماجستيرطرق وموإصالت

ي924
إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةنعمه نزيه شمعون مير

إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامدبلوم عال

يف925  علي دمحم رس 
ى إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةرحمة حسير

إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامدبلوم عال

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةصفا إنور إبرإهيم رشيد926
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامدبلوم عال

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةهلكرد خليل رشو كريم927
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامدبلوم عال
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إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةإرسإء دمحم مشتاق سعيد فتاح928
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامماجستير

ي حسن929
إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةنور قصي عبدإلغيى

إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامماجستير

إلهندسة إلمدنية وإلبيئيةإلهندسةرويدة صالح خلف صالح930
إلهندسة إلمدنية 

وإلبيئية

ميكانيك تربة وهندسة 

إالسس
إلقبول إلعامماجستير

ى دمحم931 إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةإحمد دمحم سعيد ياسير

إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةإنمار الزم دمحم حمزه932

ي عبد إلعزيز933
إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةدمحم إسامه عبد إلغيى

إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةعبدهللا باسم جاسم دمحم934

إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةسعاهلل إكرم سعدهللا دإؤد935

إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةمصطفى إبرإهيم نجم عبدهللا936

ى عبدهللا محمود937 إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةزيد تحسير

إلقبول إلعامماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةجاسم دمحم جاسم عبد938

939
عبد إلجبار دمحم رضوإن عبد إلجبار 

إحمد
إلنفقة إلخاصةماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة

إلنفقة إلخاصةماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةوفاء عبد إلرزإق إحمد يونس940

يف941 إلنفقة إلخاصةماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةدمحم نبيل يونس رس 

ماجستيرإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسة إلميكانيكيةإلهندسةرسإب صالح شيخو عبدإلجبار942
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلقبول إلعامدكتورإههندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةزهرإء طالل عبد علي943

إلقبول إلعامدكتورإههندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةعال مروإن عاصم علي944

دكتورإههندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةعادل جالل يوسف موش945
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلقبول إلعامماجستيرهندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةإالء سالم عبدإلرزإق حسن946

ى947 إلقبول إلعامماجستيرهندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةإمنة دمحم عبد إلحميد حسير

إمتيازإت تدويرماجستيرهندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةمرتصى عبد هللا دمحم خرصى948

ماجستيرهندسة حاسوبهندسة إلحاسوبهندسة إلحاسوبإلهندسةدمحم فتاح شيت فنش949
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلهندسةعبدإلرحمن كتاب حمد خرصى950
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامدبلوم عالإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةتمارصى فارس دمحم يونس إحمد951
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامدبلوم عالإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةعاصم عادل طعيس عبود952
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامدبلوم عالإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةإحمد عبد إالمير عبد إلرضا علي953
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامدبلوم عالإلسدود وإلموإرد إلمائية

ى عزيز عيس إحمد954 إلهندسةبرس 
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامدبلوم عالإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةندى محمود رشيد علي955
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامدبلوم عالإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةإحمد عبدإلرحمن عبدهللا دمحم956
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةعلي عادل جليل جرجيس957
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلقبول إلعامماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةدمحم إحمد سعيد عبدإلقادر958
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلنفقة إلخاصةماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةريام يونس إحمد حسن959
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلنفقة إلخاصةماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية



ي كليات جامعة الموصل للعام الدراسي 
ن
ي الدراسات العليا ف

ن
ن ف  2021-2020اسماء المقبولي 

إلهندسةعال حسام صالح حسن960
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
إلنفقة إلخاصةماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية

إلهندسةمازن سالم جمعة سليمان961
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
ماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية

إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلهندسةيحير فرحان يحير عبد هللا962
هندسة إلسدود وإلموإرد 

إلمائية

هندسة إلسدود 

وإلموإرد إلمائية
ماجستيرإلسدود وإلموإرد إلمائية

إمتيازإت ذوي إالعاقة 

وإالحتياجات 

إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةرغد إكرم عبدإلرحمن مصطفى963

إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةخديجة دمحم علي عبدهللا دمحم964

إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةرسل سعد محمود يونس965

966
ى عبد إلرحمن يونس عبد  ياسمير

إلرحمن
إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسة

إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةإالء عبدإلكريم سليمان حسن967

ي سعيد968
ب عبدإلغيى إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةإنفال يير

إلقبول إلعامماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةهاجر يارس عادل طه969

إلنفقة إلخاصةماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةمحمود خالد محمود مصطفى970

إلنفقة إلخاصةماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةإخالص نرص إلدين دمحم فؤإد971

إمتيازإت تدويرماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةغادة دمحم طيب مصطفى يونس972

ماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةهبه عبد إلجليل كاظم عبد إلحسن973
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

ماجستيرهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةهندسة إلعمارةإلهندسةناديه فاضل سليم مصطفى974
إمتيازإت ذوي 

إلشهدإء

طب إالسناندمحم ذنون محمود دمحم975
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
إلقبول إلعامماجستيرتقويم إالسنان

طب إالسنانإيه عبد إلخالق مال هللا دمحم976
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
إلقبول إلعامماجستيرتقويم إالسنان

طب إالسنانعلي صباح عباس نصيف977
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
إلقبول إلعامماجستيرتقويم إالسنان

ى978 طب إالسنانعمر جاسم دمحمطيب إمير
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
إلنفقة إلخاصةماجستيرتقويم إالسنان

طب إالسنانإيمان صالح ذياب شهاب979
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
إمتيازإت تدويرماجستيرتقويم إالسنان

طب إالسنانريم ثامر مصلح دمحم980
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
إمتيازإت تدويرماجستيرتقويم إالسنان

طب إالسناندمحم إسماعيل عبد حميد981
إالطفال وإلتقويم وطب 

ي
 
إالسنان إلوقاب

طب وجرإحة إلفم 

وإالسنان
ماجستيرتقويم إالسنان

إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

إلقبول إلعامماجستيرصناعة إالسنانصناعة إالسنانصناعة إالسنانطب إالسنانسيف مهند عزيز إحمد982

إلقبول إلعامماجستيرصناعة إالسنانصناعة إالسنانصناعة إالسنانطب إالسنانمصطفى نبيل عزيز دإؤد983

ى984 إلنفقة إلخاصةماجستيرصناعة إالسنانصناعة إالسنانصناعة إالسنانطب إالسنانحمزه كريم رستم حسير

إلنفقة إلخاصةماجستيرصناعة إالسنانصناعة إالسنانصناعة إالسنانطب إالسنانعباس حمد غضبان خلف985

ماجستيرصناعة إالسنانصناعة إالسنانصناعة إالسنانطب إالسنانإحمد علي إحمد علي986
إمتيازإت تعويض 

رين مترصى

طب إالسنانعمر وعدهللا صالح سعيد987
علوم طب إالسنان 

إالساسية
إلقبول إلعامماجستيرإدوية إلفم وإالسنانإدوية فموية

طب إالسنانلبيى إنمار إدريس علي988
علوم طب إالسنان 

إالساسية
إلقبول إلعامماجستيرإدوية إلفم وإالسنانإدوية فموية

طب إالسنانوسن جودت حمدي يحير989
علوم طب إالسنان 

إالساسية
إلقبول إلعامماجستيرإدوية إلفم وإالسنانإدوية فموية

طب إالسنانإسماعيل رياض إدريس دمحم علي990
علوم طب إالسنان 

إالساسية
إلقبول إلعامماجستيرإدوية إلفم وإالسنانإدوية فموية

ى991 طب إالسنانرؤى إلياس خرصى دمحمإمير
علوم طب إالسنان 

إالساسية
إلنفقة إلخاصةماجستيرإدوية إلفم وإالسنانإدوية فموية


