
 

 

 

   2017-2016 للعام الدراسي       ماجستير  / الدراسات العليا _  نتائج امتحان الفصل الدراسي الثاني 

 النخيجت  اسن الطالب  ث النخيجت  أسن الطالب ث

 أتٌن عامر حمٌد منصور العزاوي  1
غفران مظهر خلف ذٌب  11 ناجحت

 الجدادي 
 ناجحت

 اسٌل جمال علً عبد الحمدانً 1
 لٌنه قاسم محمد جابر الدوري  11 ناجحت

 هكولت

 بان بدران عدنان سعٌد الشكرجً  3
 ناجحت

 محمد رائد زاهد علً القٌسً  13
 ناجح

 براء ماجد خلٌف كمر بسروكً 4
 ناجحت

مروان مجٌد رشٌد محمود  14
 العزاوي 

 ناجح

 بالل سعد مطلك مجٌد الزبٌدي 5
 ناجح

مروة عادل حمٌد جمٌل  15
 الصمٌدعً 

 ناجحت

 ثائر ٌعقوب عواد خضر الجبوري 6
 ناجح

منى هالل شبٌب جعاطة  16
 الجبوري 

 ناجحت

دعاء احمد عبد الكرٌم عٌسى  7
 االٌادي 

 ناجحت
 مهند عماد مجٌد طه الدوري  17

 هكول

 رغدة جمال محمد سمٌر الجنابً 8
 ناجحت

مهٌمن ٌاس خضٌر  عباس  18
 الدوري 

 ناجح

 رند سلوان نعمان اسماعٌل التكرٌتً  9
 ناجحت

نمارق عطا هللا محٌمٌد صالح  19
 الربٌعً  

 ناجحت

 رٌهام فراس فارس عبد الدوري  11
 ناجحت

نور عبد اللطٌف صالح نجم  31
 العبٌدي 

 ناجحت

 زٌد مجٌد حامد محمود الدراجً  11
 ناجح

نور محمود حدٌس جاسم  31
 الجمٌلً 

 ناجحت

 سراب رؤوف داود سلمان التكرٌتً 11
نورس طالب محمود عباس  31 هكولت

 العزاوي 
 ناجحت

 سعد قٌس جارو مصلح العبٌدي  13
 ناجح

هالة عامر عبد الجبار صالح  33
 السامرائً 

 ناجحت

شٌرٌن عبد الرزاق طه حمود  14
 الجبوري 

 ناجحت
 هدى منٌر احمد عبد الدوري  34

 ناجحت

 صبا فائق علً هٌالن الحدٌثً  15
 ناجحت

هٌلٌن صباح صدٌم صالح  35
 الدوري 

 ناجحت

 صفا شهاب احمد حسٌن السامرائً  16
 ناجحت

ودٌان علوان خلف عطا هللا  36
 الجبوري 

 ناجحت

 طاهر عطا صالح عبد هللا الركابً  17
 ناجح

عمر محمد سعيد فيصل  37

 العبيدي
 ناجح

 عبد الباري ٌونس حسٌن عمر قبالن  18
   38 هكول

 علً ٌونس علوان لطٌف العالوي 19
   39 هكول

 عمر جمٌل ابراهٌم عبد الطائً  11
   41 ناجح

 

                              

   د. هديل عبد الهادي عوير رئيس القسن:                                                                                             

 وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جــــت حكريــــجاهع

 ىمــــت العلــــــــكلي

 الحياةقسن علىم 



 

 

 


