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   0202/0201للعام الدراسي ) قسن االًتاج الحيواًي(  في االهتحاى التٌافسي اجستير ()ه الوتقدهيي للدراساث العليا درجاث

 

 قٌاة القبول القسن اسن الطالب ث
 الشهادة

 الوطلوبت

 MCQدرجت 

 02هي 

درجت الدفتر هي 

02 

الوجووع هي 

122 

 46 73 73 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ازىر اسعد ابراىيم حسن 1

 27 91 77 ماجستير امتيازات/تعويض متضررين  االنتاج الحيواني اس رزوقي وىيب عمر اور  0

 74 99 72 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ايمان قيس محمود مريوش 3

 61 91 73 ماجستير القبول العام االنتاج الحيواني تغريد ىادي ماىود منصور 0

 63 96 77 ماجستير القبول العام تاج الحيوانياالن رائد عبد الرحمن سعيد علي  5

 67 93 71 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني رؤى نصرت علي ردام 0

 غائبة غائبة غائبة  ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني زينب خالد صبري ياسين 7

 27 91 76 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني سفيان صعب فيحان صكبان 8

 66 99 77 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني عبد السالم احمد ناصر علي 9

 72 97 77 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني عرفان عبد الخالق ميتو كاظم 12

 74 4 73 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ال حسين علي حسينع   11

 23 94 76 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني سن حسونعلي صالح ح 10

 71 91 79 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني علي ماجد سلمان مدب 13



 
 

 74 1 73 ماجستير امتيازات/تعويض متضررين  االنتاج الحيواني فارس شاكر حمود سالم  10

 29 94 72 ماجستير ات / تعويض متضررينامتياز  االنتاج الحيواني فاطمو محمود علي عبد 15

 72 4 91 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ماىر مجيد عماره ياس 10

 69 1 77 ماجستير امتيازات/تعويض متضررين  االنتاج الحيواني مسلم حيدر علو حسين 17

 22 91 74 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني معتز حسون كركوش كاطع 18

 73 6 77 ماجستير امتيازات / ذوي شهداء الحشد االنتاج الحيواني منار عبد القادر عبد الستار كاظم 19

 79 3 76 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ىبو باسم علي عبداهلل 02

 69 99 73 ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ىمام علي حميد عبداهلل  01


