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       العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المستنصرية الجامعة

 انتخصص انًجًىع اسى انطانة ت

 عاو 625 عال عاصى عثذ انذسٍُ يذًذ 1

 عاو 622 اَىار جىاد كاظى دًسج 2

 عاو 610 افراح صاتر داجى دسٍ 3

 عاو 608 يروج صادق يذًىد عسكر 4

 عاو 582 نُُا صالح يهذٌ دًىدٌ 5

 عاو 563 عال عثذ انرزاق عثذ انذسٍُ 6

 عاو 562 شًُاء كاظى دًىد جثر 7

 عاو 559 دُذر دُىٌ َاطىر جالب 8

 عاو 548 استثرق ادًذ دًىدٌ جاسى 9

 عاو 544 اَعاو دسٍُ عهٍ دساٌ 10

 عاو 543 وساو عًاد يهذٌ يذًذ 11

 عاو 540 رؤي فالح عهٍ عثذ هللا 12

 عاو 537 يصطفً عسَستختُار ادًذ  13

 عاو 535 عثاش صثرٌ َاصر دسٍُ 14

 عاو 531 هذَر صانخ يذًذ صانخ 15

 عاو 530 شًُاء يىنىد هاشى فهُخ 16

 عاو 529 سري عًاد َاظى غفىرٌ 17

 عاو 528 زَُة يهذٌ خىَطر ياَخ 18

 عاو 527 تقىي سانى دسٍ تقٍ 19

 عاو 524 اَاش َىر انذٍَ يذًذ ردُى 20

 عاو 523 يذًذ ضُاء ادًذ عثاش 21

 عاو 523 نًُاء جاسى يذم يذًذ 22

 عاو 523 يهُذ جاسى يذًذ جاسى 23

 عاو 522 يرَى اَاد ادًذ دًىدٌ 24

 عاو 520 يُثاق طانة عهٍ يىسً 25

 عاو 515 اَاد كاظى غضُة سذخاٌ 26

 عاو 514 يرتضً خانذ دًذاٌ سهطاٌ 27

 عاو 507 عهٍ هالل يذًذ سهًاٌ 28

 عاو 505 جُاٌ جهىب خانذ فُصىدٍ 29

 عاو 505 َجاح هادٌ خهُم خضُر 30

 عاو 502 تتىل عاير سهطاٌ سهًُاٌ 31

 عاو 501 رسم صالح خهُم صانخ 32

 عاو 501 هادٌ دًذ داخم يذسٍ 33

 عاو 501 سهً عهٍ يذًذ رضا 34

 عاو 499 ادًذ جاسى يذًذ كاظى 35

 عاو 499 عهٍ عثذ عُسً سهًاٌ 36

 عاو 498 طارق عثذ انىهاب طارق عثذ انىهاب 37

 عاو 496 شًُاء خهُم راضٍ يىسً 38

 عاو 493 زهراء َصُف َاصر اتراهُى 39

 عاو 481 ظفر عثذ انذسٍُ جاسى هالل 40

 عاو 481 يذًذ فاضم عثاش 41

 


