
 :ذكرهم اآلتي 13 العلمي البحث مسابقة في الفائزين قائمة اعتماد
 

 

 : األول  املوضوع في الفائزون

 يتوال الشعبية الديمقراطية الجزائرية  بالجمهورية املحاسبة  مجلس من زبيدة سمرود /ة األستاذ :األول  الفائز •

 (عالمة 82.17) معّدل على تتحصل

 املالية الرقابة ديوان من فليح محمد الفقار ذو /األستاذ+  هويرف عباس شيماء /االستاذة : الثاني الفائز •

 (.عالمة 78.33) معدل على تحصال ذانوالل العراق  بجمهورية االتحادي 

 مصر بجمهورية للمحاسبات املركزي  الجهاز من املقصود عبد موس ى عاشور  إبراهيم /األستاذ: الثالث الفائز •

 (.عالمة 77.67) معدل على  تحصل والذي  العربية

 السوريـــة  العربيـة بالجمهوريـة املالية للرقابة املركزي  الجهاز من الخطيب إبراهيم زياد /األستاذ: الرابع الفائز •

 (.عالمة 75) معدل على تحصل ذي وال

 السوريـــة  العربيـة  بالجمهوريـة املالية للرقابة  املركزي  الجهاز من العلم الياس تغريد /ةاألستاذ: الخامس الفائز •

 (.عالمة 74) معدل على تتحصل يتوال
 

 : الثاني املوضوع في الفائزون
 

 الجهاز من بالعمش أحمد سالم أبوبكر /األستاذ+  عطاء محسن شفيق شذى  /االستاذة  :األول  الفائز •

 (عالمة 79.67) معّدل على الـــــتحص لذانوال اليمنية بالجمهورية واملحاسبة للرقابة املركزي 

 على تحصل ذي وال املغربيـة باململكة للحسابات األعلى ملجلسا من أغبال الدين عماد /االستاذ: الثاني الفائز •

 (.عالمة 79.22) معدل

 مصر بجمهورية للمحاسبات املركزي  الجهاز من حنفي إبراهيم الرازق  عبد أحمد /االستاذ :الثالث الفائز •

 (.عالمة 75.54) معدل على  تحصل الذي و  العربية

 معدل على تحصل ذيوال الليبــــــــي املحاسبـة ديــوان  من إمحمد عامر الزروق  حسام /االستاذ: الرابع الفائز •

 (.عالمة 73.79)

 على تحصل ذي وال قطر بدولة املحاسبة ديوان من محمد سليمان علي عامر /االستاذ: الخامس الفائز •

 (.عالمة 73.75) معدل

 



 

 : الثالث املوضوع في الفائزون
 

 اليمنية  بالجمهورية واملحاسبة للرقابة املركزي  الجهاز من البطاطي عوض خميس محمد /االستاذ :األول  الفائز •

 (عالمة 82.67) معّدل على لـــــتحص ذي وال

 السوريـــة العربيـة بالجمهوريـة املالية للرقابة املركزي  الجهاز من الجابر فارس دارين /االستاذة : الثاني الفائز •

 (.عالمة 80.33) معدل على تتحصل تيوال

 الشعبية  الديمقراطية الجزائرية بالجمهورية املحاسبة مجلس من كريم ساطوطاح /االستاذ  :الثالث الفائز •

 (.عالمة 76.17) معدل على تحصل والذي 

 بجمهورية  للمحاسبات املركزي  الجهاز من الرازق  عبد كامل  مصطفى معتز محمد /االستاذ: الرابع الفائز •

 (.عالمة 74.33) معدل على تحصل ذي وال العربية مصر

 العراق بجمهورية االتحادي  املالية  الرقابة ديوان من وفيق رفيق الدين صالح عمر /االستاذ: الخامس الفائز •

 (.عالمة 71.83) معدل على تحصل ذي وال
 

 : الرابع املوضوع في الفائزون
 

 العربية  مصر بجمهورية للمحاسبات املركزي  الجهاز من املحص مغازي  محمود زينب /االستاذة  :األول  الفائز •

 .(عالمة 85.17) معّدل على تلـــــتحص تيوال

 معدل  على تتحصل يتوال قطر بدولة املحاسبة ديوان من املال هللا عبد حامد سلوى  /االستاذة: الثاني الفائز •

 (.عالمة 81.17)

 معدل  على تحصل والذي  قطر بدولة املحاسبة ديوان من أحمد مظهر محمد محمد /االستاذ :الثالث الفائز •

 .(عالمة 79.33)

 تي وال  الشعبية الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية املحاسبة مجلس من ليلى حراث /االستاذة: الرابع الفائز •

 (.عالمة 77.83) معدل على تتحصل

 معدل على ت تحصل يتوال قطر  بدولة املحاسبة ديوان من  الزراع ناصر  نورة /االستاذة : الخامس الفائز •

 (.عالمة 77.00)

 
 
 
 

 



 : الخامس املوضوع في الفائزون
 

 على  لـتحص ذي وال الكويت بدولة  املحاسبة ديوان من املخيزيم أحمد  الرحمن عبد /االستاذ  :األول  الفائز •

 (عالمة 85.50) معّدل

 مصر  بجمهورية للمحاسبات املركزي  الجهاز من حسين الدين نور  مصطفى عبير /االستاذة: الثاني الفائز •

 (.عالمة 82.75) معدل على تتحصل تيوال العربية

 العربية  مصر بجمهورية للمحاسبات املركزي  الجهاز من طاهر محمد طاهر رانيا /االستاذة  :الثالث الفائز •

 (.عالمة 81.83) معدل على تتحصل تيوال

 االتحادي املالية الرقابة ديوان من عنبر جبار أسيل /األستاذة+  سمير خضير علي /االستاذ: الرابع الفائز •

 (.عالمة 79.17) معدل على تحصال لذانوال العراق بجمهورية

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية بالجمهورية  املحاسبة مجلس  من عامر عميريو /االستاذ: الخامس الفائز •

 (.عالمة 72.33) معدل على تحصل ذي وال
 

 : السادس املوضوع في الفائزون
 

 ذي وال  فلسطيـــــــن بـــدولـة واإلدارية املالية الـرقابة ديـوان من  زيد أمين عدنان محمد /االستاذ : األول  الفائز •

 .(عالمة 84.83) معّدل على لتحص

 العام الديوان من الشريم صالح العزيز عبد مشاعلو  املرشد فهد أحمد نورة /تاناالستاذ: الثاني الفائز •

 (.عالمة  84.50) معدل على تا تحصل لتانوال السعودية العربية  باململكة للمحاسبة

 العربية  مصر بجمهورية للمحاسبات املركزي  الجهاز من زغلول  محمد علي سامي /االستاذ :الثالث الفائز •

 (.عالمة 83.33) معدل على تحصل والذي 

 معدل على تتحصل تيوال الكويت بدولة املحاسبة ديوان من الرميح علي محمد ريم /االستاذة: الرابع الفائز •

 (.عالمة 82.66)

 تحصل  ذي وال املغربيـة باململكة للحسابات األعلى ملجلسا  من ديوان الرزاق عبد /االستاذ: الخامس الفائز •

 (.عالمة 81.00) معدل على

 


