
فً لظًً  (اندٔر األٔل - انثاًَانفصم ) 9109/9191َتائح اإليتساَاخ انُٓائٍح نطهثح اندراطاخ انعهٍا نهعاو اندراطً 

 ٔعهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ٔاإلَتاج انسٍٕاًَ

 انًالزظاخ انُتٍدح انًززهح اندراطٍح انمظى اطى انطانة خ
  َاخر دكتٕراِ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك اٍْىتاطى انًاص عٍظى اتز 0
  َاخر دكتٕراِ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك خاند اتزاٍْى يصطاف عهً 9
  َاخر دكتٕراِ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك سٌُّ ْشتز خشعم كزٌى 3
  َاخر دكتٕراِ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك طارج عهً يسًد عثد 4
  َاخر دكتٕراِ ُح ُْٔدطح انسدائكانثظت عثد انزطٕل زًٍد زظٍٍ زًد 5
  َاخر دكتٕراِ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك يسًد طهًاٌ يسًد يسًٕد 6
  َاخر دكتٕراِ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك يسًد ظاْز عثد انٓادي عثدهللا 7

 , عدد انًكًهٍٍ = ال ٌٕخد       7, عدد انُاخسٍٍ =  7انعدد انكهً نهًشتزكٍٍ = 

  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك د زًٍداالء عثاص يسً 8
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ازًد فانر زظٍ عهً 9

  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك اياًَ يظٓز يسً يسًد 01
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ايًٍّ يسًد صالذ يٓدي عثد االيٍز 00
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك اطىخًال َذٌز َاخً خ 09
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك زظٍٍُ عهً خاطى زًٍد 03
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك رافد عثدهللا يانر يطز 04
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك رطٕل طالن خهف يُصٕر 05



  َاخر ياخظتٍز ثظتُح ُْٔدطح انسدائكان رٌٔدِ لاطى عثدهللا ازًد 06
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك طدا تشٍز خثٕري يسًد 07
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك شٓالء كزٌى عثٕد زظٍٍ 08
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك صادق نفتّ زظٍٍ عهً 09
  َاخر ياخظتٍز ح انسدائكانثظتُح ُْٔدط عادل يسًد رشٍد رسٔلً 91
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك عثدانٓادي خهٍم ازًد يسًد 90
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك غصٌٕ عثد انشٍٓد زظٍ ازًد 99
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك لدايّ سٌد عثاص سٌداٌ 93
  َاخر ياخظتٍز نسدائكانثظتُح ُْٔدطح ا لٍض َصٍف خاطى زظٍ 94
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك يسًد ْادي عهً زظٍٍ 95
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك يزٌى َٓاد ٌٕطف عهً 96
  َاخر ياخظتٍز انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ٔرٔد عدَاٌ َصٍف خاطى 97
  َاخر ظتٍزياخ انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ٔطاو زثٍة عثدهللا كاظى 98

 , عدد انًكًهٍٍ = ال ٌٕخد  90 , عدد انُاخسٍٍ = 90انعدد انكهً نهًشتزكٍٍ = 

  َاخر دتهٕو عانً انثظتُح ُْٔدطح انسدائك اٌاو يسًٕد عثاص زثٍة 99

  َاخر دتهٕو عانً انثظتُح ُْٔدطح انسدائك اٌڤاٌ عٍظى زًد عٕاد 31

  َاخر دتهٕو عانً سدائكانثظتُح ُْٔدطح ان طاْز رٌاض خهٍم يصطاف 30

  َاخر دتهٕو عانً انثظتُح ُْٔدطح انسدائك عثداالنّ زظٍ عهً كاظى 39



  َاخر دتهٕو عانً انثظتُح ُْٔدطح انسدائك عهً رزٍى زًد خالطً 33

  َاخر دتهٕو عانً انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ْاشى ازًد عثدهللا ضازً 34

  َاخر دتهٕو عانً انثظتُح ُْٔدطح انسدائك ٔطاو ٔاثك خًٍم خًٍض 35

 ال ٌٕخد, عدد انًكًهٍٍ =   7 , عدد انُاخسٍٍ = 7انعدد انكهً نهًشتزكٍٍ = 

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي احمد فهمي ناصر حسين 36

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي ايات شاكر منصور حسين 37

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي الحميد بان سمير عبد الوهاب عبد 38

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي زينة سلمان هادي صالح 39

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي طه ياسين خضير جاسم 41

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي عالء قاسم علي جبر 40

  ناجح ماجستير حيوانـياإلنـتـاج ال محمد ثاير عبد العزيز خميس 49

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي محمد سلمان مهدي محمد 43

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي محمد محمود مهدي ابراهيم 44

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي مضر عبد اللطيف عريبي مهدي 45

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي معن فالح مهدي صكر 46

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي منتظر علي عون علي 47



  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي ورود علي حسين محمد 48

  ناجح ماجستير اإلنـتـاج الحيوانـي يونس عباس خلف علي 49

 ال ٌٕخد, عدد انًكًهٍٍ =   04 , عدد انُاخسٍٍ = 04انعدد انكهً نهًشتزكٍٍ = 

  ناجح دتهٕو عانً اإلنـتـاج الحيوانـي ء يسًد فائك يسًد ايٍٍ طًٍٍاال 51

  ناجح دتهٕو عانً اإلنـتـاج الحيوانـي ازظاٌ عهً ْالل ازًد 50

  ناجح دتهٕو عانً اإلنـتـاج الحيوانـي تاطى يسًد كزٌى طعٍد 59

  ناجح دتهٕو عانً اإلنـتـاج الحيوانـي طعاد رزٍى زظًَٕ خٕاد 53

 ال ٌٕخد, عدد انًكًهٍٍ =   4, عدد انُاخسٍٍ =  4انكهً نهًشتزكٍٍ = انعدد 

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح ادرٌض غانة ادرٌض عطٍح 54

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح زظٍ رشٍد خاطى يسًد 55

  َاخر ظتٍزياخ عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح خاند زًٍد شالل فٍصم 56

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح رٌى يُذر طّ يسًد 57

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح سٌُة يدٍد عثدهللا عٍداٌ 58

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح شٓد طعد خشعم عثد 59

  َاخر ياخظتٍز انًائٍحعهٕو انتزتح ٔانًٕارد  عمٍم يسًد عثاص طهًاٌ 61

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح عهً طانى طعٍد زارث 60



  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح عهً فٍصم عشٌش عثد 69

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح يسًد رتاذ عثد انمادر زظٍ 63

  َاخر ياخظتٍز انتزتح ٔانًٕارد انًائٍحعهٕو  يسًد عهً شٓاب اتزاٍْى 64

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح يُال ريضاٌ خضٍز عثاص 65

  َاخر ياخظتٍز عهٕو انتزتح ٔانًٕارد انًائٍح َٕرص زًداٌ يسًٕد خضٍز 66

 ال ٌٕخد, عدد انًكًهٍٍ =   03 , عدد انُاخسٍٍ = 03انعدد انكهً نهًشتزكٍٍ = 

 

 

 

  تاطى رزٍى تدرا.و.د.         أ.و.د.يسًد عهً عثٕد     

 يعأٌ انعًٍد نهشؤٌٔ انعهًٍح ٔانطهثحيظؤٔل شعثح اندراطاخ انعهٍا                                                                                     


