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 التجاري الفرع/  االعمال ادارة قسم
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       العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المستنصرية الجامعة

 انتخصص انًجًىع اعى انطانة خ

 اداسج اعًال 716 عثُش عايش تالش عثىد 1
 اداسج اعًال 675 أدًذ عثذ االيُش شهاب سعتى 2
 اداسج اعًال 661 رو انفماس جثاس عهٍ عفُخ 3
 اداسج اعًال 657 دُذس ضُف جهىب عُذ 4
 اداسج اعًال 654 سَا سعذ عضَض عشتى 5
 اداسج اعًال 650 هذَم عثذ انكشَى عانى ساهٍ 6
 اداسج اعًال 636 غادج شًظ هللا صانخ لاعى 7
 اداسج اعًال 635 هثح تاعم عثذ انذغٍُ جثش 8
 اداسج اعًال 634 يصطفً دغاو جاعى عثذ انىهاب 9
 اداسج اعًال 631 عهٍ ادغاٌ َاوس دغٍ 10
 اداسج اعًال 628 سؤي سعذ اتشاهُى ععُذ 11
 اداسج اعًال 625 صَاد عثذ انشصاق عهٍ يذٍ 12
 اداسج اعًال 624 ادًذ جاعى شُاوج خهف 13
 اداسج اعًال 623 اعشاء دايذ دغٍ تذٌ 14
 اداسج اعًال 622 عهٍ كُعاٌ عهٍ عثذ 15
 اداسج اعًال 622 عُف يذًذ تاٍَ صاتظ 16
 اداسج اعًال 621 دٍُُ عهًاٌ فشَخ ثجُم 17
 اداسج اعًال 621 يذًذ َاعٍُ دنٍ اتشاهُى 18
 اداسج اعًال 619 فاطًح هشاو عصاو فاضم 19
 اداسج اعًال 617 سويُم اعذك تىيا اعذك 20
 اداسج اعًال 613 ادًذ عذَاٌ خهف عاتٍ 21
 اداسج اعًال 613 اتتغاو خهُفح فهُخ رسب 22
 اداسج اعًال 612 انهاو غاَى دغٍ يذًذ 23
 اداسج اعًال 609 دًضج غاصٌ لُطاٌ هُذٌ 24
 اداسج اعًال 608 يُثى عًُش هادٌ فاخش 25
 اداسج اعًال 607 يصطفً يذًذ دغٍُ ععذ 26
 اداسج اعًال 605 عهٍ شهُذ عضَض يذغٍ 27
 اداسج اعًال 604 سائذ عهًاٌ تذٌ نىكٍ 28
 اداسج اعًال 604 صٍَ انعاتذٍَ عهٍ فشج داخم 29
 اداسج اعًال 602 دٍُُ ضُاء يجُذ عاشىس 30
 اداسج اعًال 602 يذًذ دًضج عثذ عهٍ عشداٌ 31
 اداسج اعًال 601 َىس طانة هاشى شاطٍ 32
 اداسج اعًال 600 دغاو انذٍَ عثذ هللا هاٍَ يجُغش 33
 اداسج اعًال 599 يصطفً يهذٌ دغٍ كاطع 34
 اداسج اعًال 598 دثُة جثاس َاصش كاظى 35
 اداسج اعًال 597 صهُش عثاط شىدٍ شثُش 36
 اداسج اعًال 596 صَاد عهًاٌ صخٍ خهف 37
 اداسج اعًال 595 جىاد ايٍُ جاعى دهُىٌ 38
 اداسج اعًال 594 صفاء انذٍَ دغٍُ يذًىد خهف 39
 اداسج اعًال 594 فشَذ ودُذ جىاد َاجٍ 40
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 اداسج اعًال 594 دعاء عثذ انشصاق َعًح هادٌ 41
 اداسج اعًال 593 يصطفً عثذ انغالو عثذ هللا 42
 اداسج اعًال 593 ايًُح خُجش يذغٍ شفهخ 43
 اداسج اعًال 593 يصطفً دغٍُ صذاو دافع 44
 اداسج اعًال 593 سَا أدًذ عثذ انعضَض ادًذ 45
 اداسج اعًال 592 صَذ عايش ععىد خهُم 46
 اداسج اعًال 591 ادًذ عثذ انكشَى عثذ انُىس ععذوٌ 47
 اداسج اعًال 591 أيُش يذغٍ جاتش يذًذ 48
 اداسج اعًال 591 سعىل خضش انعُثٍ 49
 اداسج اعًال 590 كشاس دُذس سشُذ كشَى 50
 اداسج اعًال 590 دُذس خهف يزكىس عهٍ 51
 اداسج اعًال 587 دُذس سافع نفتح عثذ انثاسٌ 52
 اداسج اعًال 587 دغاو كشَى دًىد كاظى 53
 اداسج اعًال 586 عًُش عثاط جغاط خهف 54
 اداسج اعًال 586 يُزس عثذ انىهاب ادهاو يذًذ 55
 اداسج اعًال 586 دُذس يهذٌ صايم جثش 56
 اداسج اعًال 585 ادًذ يذًذ عهٍ عىاد 57
 اداسج اعًال 585 دغٍ جالل نفتح عثاط يىعً 58
 اداسج اعًال 585 يذًذ صثاح يُماػ جثش 59

   


