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 / انكليزي / اللغوية للقيد في درجة الدكتوراة المقدرة اختبار نتائج

 17/1/2023 تاريخ

 م
الرقم 
 االمتحاني

 النتيجة العالمة كتابة العالمة رقما   الشريحة الكلية االسم الثالثي

دحروجايناس احمد  25 1  ناجح خمس و ستون 65 الثالثة العلوم 

 راسب ست و ستون 66 الرابعة الطب البشري أحمد محمد الموسى 2 2

 راسب تسع و ستون 69 الرابعة طب األسنان أالء عبد الرحمن العمر 22 3

/لغة عربيةاآلداب تمام محمد المحمد العلي 18 4  ناجح تسع و خمسون 59 األولى 

حيروقةحسن عباس  5 5  راسب خمسون 50 الثانية العلوم السياسية 

ة االداريةم.ع.للتنمي خالد صبحي المنصور 16 6  راسب خمس و ثالثون 35 الثالثة 

 راسب ستون 60 الرابعة طب األسنان خالد علي العجب 24 7

 ناجح اثنتان و سبعون 72 الثالثة الهندسة المدنية راما محمد السيجري 7 8

قاسم سالم علي 15 9  راسب ست و أربعون 46 الثانية التربية 

/التاريخاآلداب سناء محمد يوسف 10 10  راسب تسع و عشرون 29 األولى 

 ناجح خمس و سبعون 75 الرابعة الطب البشري سيدرا عبد الكافي الموسى المكسور 21 11

 ناجح ستون 60 الثانية التربية صفا ساهر دهمان 4 12

الباكيرعاصم خضر  11 13  راسب خمس و خمسون 55 الثالثة الطب البيطري 

/لغة عربيةاآلداب عبد الستار محمد المصري 6 14  راسب سبع و ثالثون 37 األولى 

 راسب إحدى و خمسون 51 الثالثة التمريض عبد الكريم علي العزق 3 15

 راسب سبع و خمسون 57 الثالثة العلوم عبد هللا خضر الخضر 19 16

 راسب أربع و ستون 64 الثالثة الهمك عمار محسن زهور 14 17

 راسب أربعون 40 الثالثة االقتصاد قاسم حسن الحسن 9 18

 راسب ثمان و أربعون 48 الثالثة الطب البيطري مبارك ماجد السعد 12 19

 راسب سبع و أربعون 47 الثالثة الطب البيطري محمد خالد محمد رستم 1 20

فهيم األبو حسينمحمد رافع  20 21  راسب أربع و خمسون 54 الثالثة الهندسة المدنية 

 راسب أربع و عشرون 24 األولى الشريعة محمد رضوان منجد 26 22

 راسب اثنتان و ثالثون 32 الثالثة الهندسة الزراعية محمد عبد الكريم االحمد 17 23

ثالثونإحدى و  31 األولى الشريعة محمد محمد هاني شيخ طه 13 24  راسب 
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 راسب ثمان و عشرون 28 الثالثة التمريض مرح يوسف ديبو 8 25

 راسب تسع و عشرون 29 الثالثة الطب البيطري نوري محمد ضياء الحمصيه 23 26
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