
 

 

 

 

 

برغاعج ادلاجستري  اظعام اظدرادي               -غتائج ادلتؼدعني يف االعتحان اظتـاصسي اظدرادات اظعؾقا             

(2222 – 2222) 

 اظدرجة االعتحان اظتـاصسي االدم ت

 62 سؿر حمؿد صرب امحد 1

 56 عقس صارس سؾوان 2

 48 امحد غوح طرؼم حسن 3

 65 غور عاجد خؾقل مخقس 4

 58 صاحل خؾف حسن امحد 5

 46 بقشؽوت ابراػقم صرج دؾقؿان 6

 49 حمؿد مجقل مجعة حمؿد اعني 7

 38 جادم ابراػقم سباس عفدي 8

 44 زؼدون سالء خؾف حقدر 9

 42 غورا صباح عفدي حسني 10

 45 سؾي سبداخلاظق ضدو 11

 42 مسقة عزػرسؾوان شػوري 12

 40 سباس ذالل خؾقل حبر 13

 44 مجعه دعقدحمؿد عفدي  14

 41 برؼفان سبداظعزؼز ثاعر ذالل 15

 46 سال سبداظواحد سؾي حمؿد 16

 47 حمؿود ذاطر حسن ػادي 17

 جاععة دؼاىل

 طؾقة اظرتبقة اظبدغقة وسؾوم اظرؼاضة

 ذعبة اظدرادات اظعؾقا



 

 

 43 سادل حمؿد سبقد حمؿد 18

 40 سؾي توصقق سبد عـفل 19

 35 حمؿود حاعد حمؿود خضري 20

 34 غور جادم جواد جعػر 21

 39 حسني سؾي صاحل حمؿود 22

 44 حمسن ذرؼانرواء محقد  23

 34 حمؿد ارطان سؾي حسني 24

 37 حمؿد سبداحلؿقد عـدؼل 25

 49 داظقا ػاذم دؾؿان امحد 26

 29 سؿر سبد اظستارطرؼم دتور 27

 33 حمؿد خاظد عصؾح ػـدي 28

 40 عصطػى حمؿد جمقد مخقس 29

 38 ػاجر ثائر مخقس 30

 37 اعري عـذر سباس طازم 31

 43 رارق ؼاس خضري سباس 32

 36 سبداهلل محقد حمسن 33

 32 سبداهلل خاظد غوعان 34

 33 سؾي امحد زؼدان خؾف 35

 30 سؾي ػالل محقد امحد 36

 31 صارس سؾي ره ؼادني 37

 41 ظقث ربقع ابراػقم طازم 38

 33 احسان سؾي خؾقػة دامل 39

 32 اصقاء راصد سؾوان حسون 40

 45 رؼام خاظد عغري امحد 41



 

 

 29 صاحل صرحان خؾفسبداهلل  42

 39 اوس سؾي طازم حسني 43

 39 بـاز غازم جادم سزؼز 44

 30 حسني سؾي حسن سؾي 45

 30 حمؿد حسني وظي جعػر 46

 30 حمؿد صالح طازم سؾي 47

 26 عصطػى ضقاء ضدوري جواد 48

 30 غشوان طاعل سواد سبد 49

 32 اؼاد دعدون سبداظرضا صرحان 50

 21 امين حامت ابراػقم 51

 28 برػان زار ذقاع حمؿد 52

 27 خاظد جمقد محقد سؾي 53

 36 عصطػى مجعة سبد ره 54

 35 غاز غازم جادم سزؼز 55

 37 حسن سؾي حسني جادم 56

 32 راظب ادرؼس سطقة سؾي 57

 29 سؾي سبددامل حمؿقد 58

 23 امين سدغان محد عفدي 59

 27 رسد سؾي زؼدان خؾف 60

 34 سبد حسن رؼاض سبد اظؼادر 61

 35 حمؿد حسن امحد حبقب 62

 29 عصطػى دعد زاػر 63

 26 امحد دعد سؾوان طازم 64

 26 حوراء حسني امحد حقدر 65



 

 

 23 حقدر غاؼف حسن حمسن 66

 41 دقف عاجد صاحل 67

 27 صال صاضل سبداهلل خمؾف 68

 25 صقصل جمدي حسني 69

 36 غور حمؿد خؾقل حمؿد 70

 23 سؾوان عفديػـد عفدي  71

 38 ودن صقصل سبود طازم 72

 29 حقدر رضا ذرار سزؼز 73

 24 حقدر غاؼف ترطي 74

 35 عصطػى حؽقم ابراػقم حمسن 75

 24 سؿار اؼاد امساسقل سبد اجلبار 76

 23 سؿار رسد طرؼم حسن 77

 19 عصطػى حمؿد داود دؾؿان 78

 25 عقس عظفر سبد اظؽرؼم 79

 24 حمؿدوضاح دؾقم امحد  80

 21 اجمد حسني سؾوان سبد اهلل 81

 28 ضادم حسن حمؿد سؾي 82

 24 زؼـب امحد سبد اخلاظق 83

 


