
شكيل ادةال درجة املفاضلةالتخصصاالسمالقناةالش

ادي لبحوث  املركز الوط الر

السرطان
ي فاضل عون العامالبورد س خ يصيةأ 72.021طب/ اشعة 

ةباسم محمد خشمان حماديالعامالدكتوراه ر 80.032طب/ احياء مج

امعة اظمالعامالدبلوم العارئاسة ا الق جواد  ب عبد ا 49.152علوم/ علوم حاسباتز

ديالعامالدكتوراه نحيدر جاسم حميد م ض البالغ ض/ تمر 77.186تمر

عمر ع طالل عباس
بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
83.188

76.176ندسة/ العمارةاسراء محمد عبد القادر محمدالعاماملاجست

يم ية- لغةسيف سعد خليل ابرا ل 73.535لغات/ لغة ان

ذوي االحتياجات 

اصة ا
ي  اشم ص اقتصاد/ احصاءمصطفى عدنان  54.346ادارة و

داء  ذوي الش

عد عام 2003
اب محمد فرحان شراد ا

بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
81.18

67.972قانون / قانون دوسرى اديب حميد عبد

ي دشر صو 57.553ندسة/ مدنيةمروة م

82.416اداب/ اثار قديمشيماء صالح احمد عاالعامالدكتوراهلية االداب

اظم محمدع ولوشيماء محمود  و 63.828اداب/ اجتماع- ان

60.056اداب/ فلسفةفاطمة جاسم عبيد ناصر

70.625قانون / قانون عاممازن سلمان عناد حسن

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ن جودة مطرود ية- لغةعادل حس ل 80.495اداب/ لغة ان

ية- لغةعذراء عادل نصيف جاسمالعاماملاجست ل 59.701اداب/ لغة ان

لية االدارة واالقتصاد
الدبلوم العا 

املعادل للدكتوراه
يالعام ةاث باسم كنعان ز لف وادار 54.233محاسبة 

سن محمودالعامالدكتوراه راء صباح عبد ا الز
اقتصاد/ ادارة  ادارة و

اعمال
69.863

يجل بتول عطية خلف 
اقتصاد/ ادارة  ادارة و

اعمال
79.695

اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

اظم عبد هللالعامالدكتوراهلية االدارة واالقتصاد يح  شرى ص
اقتصاد/ ادارة  ادارة و

اعمال
75.55

تمام سلمان خضر عبد الرزاق
اقتصاد/ ادارة  ادارة و

اعمال
76.018

ن زناد خنجر جاسم حس
اقتصاد/ ادارة  ادارة و

اعمال
64.621

اقتصاد/ محاسبةحكيم حمود فليح عودة 93.288ادارة و

باء حازم حميد ع اقتصاد/ ادارة عامةش 65.873ادارة و

اظم اقتصاد/ ادارة عامةعالء الدين برع جواد  81.021ادارة و

بار ع  م عبد ا 63.925علوم/ علوم حاسباتمر

اقتصاد/ اقتصادمصطفى حميد كزار الزم 61.09ادارة و

م فخرالدين محمود مرادالعاماملاجست اقتصاد/ ادارة عامةمر 82.103ادارة و

وسام نجيب أصليوه حيدوالعامالدكتوراهلية االعالم
بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
83.504

بية ابن رشد للعلوم  لية ال

سانية اال
نالعاماملاجست س ية/ لغة كردية- لغةروناك غازي محمد عبد ا 92.243تر

ب ية- ادبمروه احمد شاكر غض ية/ لغة عر 89.752تر

بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة الر
عقوبالعامالدكتوراه نام  بيد ء خضر 

بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
83.451

وليد ق عبد اللطيف اسماعيل
بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
73.916

مآب فت حمزة جابرالعاماملاجست
ندسة معلومات-  ندسة/ 

ت ن ات وتقنيات االن الشب
67.278

ن مطر مصطفى عبد االم حس
بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
79.865

ن ن فرج حس س ية- لغةسرى عبدا ل 50.03اداب/ لغة ان

داء  ذوي الش

عد عام 2003
اظم ر عامر جبار  ما

بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
58.404

ميثم عبد الواحد گبيان ص
بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
43.023

بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة للبنات الر
س خالد جاسم محمدالعامالدكتوراه

بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
63.46
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

بية البدنية وعلوم  لية ال

اضة للبنات الر
بار خض عباسالعاماملاجست م عبد ا مر

بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
78.247

بية للبنات ية- لغةاسراء عامر محمود عيدانالعامالدكتوراهلية ال ل 70.158اداب/ لغة ان

أنفال عصام اسماعيل عبد 

ميد ا
ية- لغة ية/ لغة عر 79.654تر

ية- ادبايناس جعفر جواد عبد الصاحب ل ية/ لغة ان 78.606تر

ية/ علوم قرآندى محمد محسن داود 83.146تر

داء  ذوي الش

عد عام 2003

اس محمود عبد الرزاق عبد  ن

اب الو
ية/ علوم قرآن 80.757تر

74.546علوم/ علوم حاسباتشوان السالم ع مخلف جاسم

بية للعلوم الصرفة -  لية ال

يثم ابن ال
اضياتايمان حسن محمد عالعامالدكتوراه 65.257علوم/ ر

رنا حنان خض عباس
علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
90.748

عذراء ع سلمان مشكور العاماملاجست
ي  ياء- تحسس نا علوم/ ف

ة ة صور ومعا
87.42

ذوي االحتياجات 

اصة ا
ادي سعيد نزال رنا 

علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
56.386

ض ديالعامالدكتوراهلية التمر ان قاسم محمد م ض االطفالاسم ض/ تمر 80.96تمر

76.064علوم/ علوم حاسباتأسيل غازي محمود محمد ع

رة ع جابر ايمان عبد الز
ة  ض ال ض/ تمر تمر

النفسية والعقلية
73.561

نمسرة عبدهللا نجم مو ض البالغ ض/ تمر 75.361تمر

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ن حميدي عسكر بان حس

علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
73.768

احمد قيصر جاسم جوادالعاماملاجست
ة  ض ال ض/ تمر تمر

النفسية والعقلية
81.442

سن نايف ض االطفالسوزان ع عبد ا ض/ تمر 89.238تمر

لية الزراعة
الدبلوم العا 

املعادل للدكتوراه
نالعام ةاحمد عبيد جاسم حس لف وادار 55.598محاسبة 

ي عبدالرحمنالعامالدكتوراه إسراء رفعت خ
ندسة  نة و س زراعة/ ال

دائق ا
73.599
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

رشا رعد محمد يوسفالعامالدكتوراهلية الزراعة
ندسة  نة و س زراعة/ ال

دائق ا
75.358

دي سعيد ب عادل م ز
ي-  ا زراعة/ انتاج حيو

ات مج
78.591

71.425زراعة/ وقاية نبات- حشراتسيف محمد تقي ع ع

ائن زراعيةشيماء سامي داود سلمان 83.641زراعة/ م

ون  69.273زراعة/ علوم االغذيةع وا مو ز

عمر صادق حميد نصيف
ة  الطب البيطري / 

ة عامة بيطر
75.509

57.44زراعة/ علوم االغذيةمحمد صب خطاب عمر

ةمحمد فياض نايف مطر ياو 80.184علوم/ كيمياء ف

ن ميادة طارق علوان حس
ندسة  نة و س زراعة/ ال

دائق ا
87.151

ميد مو ع الة عبد ا
ي-  ا زراعة/ انتاج حيو

دواجن
79.57

81.87زراعة/ علوم االغذيةدى فاروق عباس ع

داء  ذوي الش

عد عام 2003
اظم حمود حسون  61.702زراعة/ علوم االغذيةعزالدين 

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ائن زراعيةسيف احمد روضان ع 85.142زراعة/ م

62.208زراعة/ وقاية نبات- حشراتاسراء ج داغر عبدالعاماملاجست

نة محمد سرحان محمد ز
زراعة/ وقاية نبات- امراض 

نبات
50.231

داء  ذوي الش

عد عام 2003
يم ع محمد د ابرا 38.463زراعة/ علوم االغذيةغر

داء  ذوي ش

شد الشع ا
اظم جواد وجدان طالب 

بة واملوارد  زراعة/ علوم ال

املائية
34.193

رالعامالبوردلية الصيدلة ي حمودي  ةبه ز ر 71.935صيدلة/ صيدلة سر

81.715صيدلة/ صيدالنياتحيدر يح منصور محمدالعامالدكتوراه

اظم ن عبد االم  س ةخالد عبد ا ر 72.365صيدلة/ كيمياء سر
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

نة منذر احمد فالعامالدكتوراهلية الصيدلة ز
ة  طب/ علم االدو

( (فارماكولو
82.319

80.023صيدلة/ كيمياء صيدالنيةسارة ستار جبار ع

ةسامر عماد محمد جميل ر 85.853صيدلة/ صيدلة سر

اب  فيظ حميد عبدالو عبد ا

عبدالرزاق
69.191صيدلة/ كيمياء صيدالنية

83.759صيدلة/ صيدالنياتعمر صائب صا عباس

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ن ع س ة وسمومع جبار عبد ا 82.937صيدلة/ ادو

ادي صاالعاماملاجست ي شاكر  67.607صيدلة/ صيدالنياتاما

م رشيد عبد رؤوف ة وسموممر 89.223صيدلة/ ادو

س عبد الرضا عبود ع م
صيدلة/ العقاق والنباتات 

الطبية
76.28

- جلديةاوراس مطيع عبد اللطيف عبيدالعامالبوردلية الطب 59.628طب/ باط

دي  نة صفاء الدين عبد امل ز

علوان

طب/ علم االمراض- امراض 

الدم
68.489

يصيةعبدهللا أحمد محمد أحمد 53.965طب/ اشعة 

بار عبد الرضا - عامع صفاء عبد ا 61.851طب/ طب باط

يمالعاماملاجست يم عبدالعباس ابرا 84.805علوم/ علوم حاسباتاسراء ابرا

ام عباس رحمة هللا عباس
اقتصاد/ ادارة  ادارة و

صناعية
72.92

دي عباسالعامالدبلوم العالية الطب البيطري  احمد محمد م
الطب البيطري / امراض 

كة مش
56.812

اب يب ش محمد توفيق و
اثية وتقنيات  ندسة ور

احيائية
49.663

عمان عواد محمودالعامالدكتوراه احمد 
الطب البيطري / طب باط 

ي وقا
81.953

س يح دا سامر عصام ص
الطب البيطري / امراض 

حيوان
75.736

دي دي صا م صالح م
الطب البيطري / توليد 

بيطري 
76.948
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

نالعامالدكتوراهلية الطب البيطري  يةمياده منذر مجيد حس ر وجز ياء ل 74.865علوم/ ف

نصر طارق محمد حمزة
الطب البيطري / احياء 

ة ر مج
83.971

يم محمد عباس ن ابرا
ح  شر الطب البيطري / ال

ة واال
63.672

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ادي ن ما  انتصار حس

ة  الطب البيطري / 

ة عامة بيطر
74.623

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
ار محمد محل ع ازد

ة  الطب البيطري / 

ة عامة بيطر
75.551

يم محيميدالعاماملاجست اسامه محمد ابرا
الطب البيطري / احياء 

ة ر مج
78.734

ين عبداملنعم سعيد توفيق ية- ترجمةش ل 59.494اداب/ لغة ان

نور محمود ع محارب
الطب البيطري / جراحة 

ة بيطر
70.847

امل عباس سميكالعامالدبلوم العالية العلوم 52.605علوم/ علوم حاسباتبه 

الدبلوم العا 

املعادل للدكتوراه

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ند محمد دوحان حمد ةم لف وادار 59.686محاسبة 

داء  ذوي الش

قبل عام 2003
يم محمود ليل ابرا راء عبد ا ةز لف وادار 34.91محاسبة 

يثم عبداللطيف عمرالعامالدكتوراه 67.542علوم/ علوم حاسباتاسراء 

ن انتصار فرعون احمد حس
علوم/ علوم حياة- احياء 

ة ر مج
82.785

60.352علوم/ علوم حاسباتبالل سعدون حميد مجيد

ن صادق اضياتحسناء فيصل محمد حس 65.734علوم/ ر

ن باقر 81.236علوم/ الفلك والفضاءحيدر رضا حس

يم ةرواء عباس محمد ابرا ياو 70.098علوم/ كيمياء ف

دي اشم جابر م د  ز
ندسة/ معلومات 

واتصاالت
74.199

اظم ب زامل خلف  ز
علوم/ علوم حياة- احياء 

ة ر مج
88.299

ب عامر صالل حسن ةز 83.643علوم/ كيمياء عضو
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

ي دحام سالمالعامالدكتوراهلية العلوم ب م 73.305علوم/ كيمياء حياتيةز

اد مجباس ادي ج ياء بالزماغيث  78.766علوم/ ف

فاطمة عامر حسن حمد
ر  ياء الل علوم/ ف

ات صر رو والك
71.266

اطع ع مطلك لباب 
علوم/ علوم حياة- علم 

النبات
77.082

ملياء عبد الرضا فاضل لفته
علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
82.654

78.191علوم/ تقنيات احيائيةمروة شاكر محمود طه

سم قاسم كيطان عنفوص م
ي  ياء- تحسس نا علوم/ ف

ة ة صور ومعا
71.826

ئةند جبار عبدالرحمن اكرم 59.77علوم/ علوم حياة- ب

ند فاضل عبدهللا حمد
علوم/ علم االرض- موارد 

مائية
74.464

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ي عطيه عواد امجد تر

علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
68.039

ن شنان ةرشا خضر حس 79.493علوم/ كيمياء العضو

77.791علوم/ علوم حياةمحمد جابر لفتة راشد

52.149علوم/ علوم حاسباتدى مصطفى رضا مرت

داء  ذوي الش

قبل عام 2003

ايمان احمد محمدع 

ن محمدحس

علوم/ علم االرض- موارد 

مائية
57.824

ابالعاماملاجست 51.045علوم/ علوم جوسرمد حميد محل ش

ميد اسماعيل عب نزار عبدا
ي  ياء- تحسس نا علوم/ ف

ة ة صور ومعا
62.284

ن اظم ناصر حس 70.113علوم/ علوم حاسباتفاتن 

67.647علوم/ علوم حاسباتفاطمه حسن فاضل عباس

ئةلينه جعفر سلطان سلمان 67.804علوم/ علوم حياة- ب

اظم جواد ياء بالزمامراد محمد  89.377علوم/ ف
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

اب احمدالعاماملاجستلية العلوم م ماجد ش ياء بالزمامر 65.595علوم/ ف

اظم  ن  س مصطفى عبد ا

ضيدان
65.129علوم/ علوم حاسبات

الدبلوم العالية العلوم االسالمية
داء  ذوي الش

عد عام 2003
م سلمان شروق دع كر

اقتصاد/ احصاء  ادارة و

تطبيقي
54.48

ال نافع سلمان جاسمالعامالدكتوراه إب
ية-  علوم اسالمية/ لغة عر

لغة
80.492

اوس محمود عبدهللا محمد
ائية- سيطرة  ر ندسة/ ك

وحاسبات
80.391

ف ايمن صارم شكيب شر
بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
74.88

اظم سند راء حاتم عبد ال 75.183قانون / قانون عامز

عة- فقهشيماء داود لطيف جاسم 63.753علوم اسالمية/ شر

72.014اداب/ فلسفةكفاح ع عثمان سلطان

ذوي االحتياجات 

اصة ا
اظم خسار عمار فيصل 

ية-  علوم اسالمية/ لغة عر

لغة
80.727

ان جابرالعامالدكتوراهلية العلوم السياسية 56.359علوم سياسية/ فكر سياس حسن شر

ن ع أحمد محمد حس
علوم سياسية/ نظم 

سياسية
71.678

مقدام جابر أحمد رجب
علوم سياسية/ حكومات 

محلية
48.077

ين عودة دخيل عبدالعامالدكتوراهلية العلوم للبنات اضياتش 78.514علوم/ ر

د 70.508علوم/ علوم حاسباتم خلف ضمد ف

م عمه كر اضياتغم مو  75.017علوم/ ر

يةن حسن حرب سلمان ر وجز ياء ل 76.53علوم/ ف

داء  ذوي الش

عد عام 2003
زاع عباس محمد عيال 

ي  ياء- تحسس نا علوم/ ف

ة ة صور ومعا
61.169

الل عباسالعاماملاجست ادي  راء  ز
ياة- تقانة  علوم/ علوم ا

احيائية
85.457

ميلة اظم عبد ع جابرالعامالدكتوراهلية الفنون ا صادق 
ون -  نما وتلفز فنون / س

ون  تلفز
60.559
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اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

ميلة الدكتوراهلية الفنون ا
داء  ذوي الش

عد عام 2003
ن ميد محمد حس اخالص عبد ا

بية البدنية وعلوم  ال

اضة الر
58.35

80.068قانون / قانون خاصاحمد عامر عبد االم محمد تقيالعاماملاجستلية القانون 

نه محمد ج مطلك 72.549قانون / قانون دوز

بالعامالدكتوراهلية اللغات علب شب ن  ه حس ية- لغةام ل 62.848اداب/ لغة ان

72.028لغات/ لغة فارسية- لغةايمان مطشر عاجل عكموش

ية- ترجمةشار معارج مزعل طوفان ل 60.93اداب/ لغة ان

رة نجم عبد 78.234لغات/ لغة فارسية- لغةسعاد عبد الز

ن ع ية- ادبدى رحيم حس ل 71.473اداب/ لغة ان

داء  ذوي الش

عد عام 2003
61.742لغات/ لغة فارسية- لغةغازي فيصل جليل محمد

ال منعم حميد محمدعالعاماملاجست اب
ونيك  ندسة/ الك

واتصاالت
71.685

66.938علوم/ علوم حاسباتسامان عدنان ذياب محل

86.703لغات/ لغة اسبانية- لغةسرور احمد عبود محمد

ندسة اديالعامالدكتوراهلية ال 77.961ندسة/ نفطاسامة صاحب صا 

شاءاتاسراء مبدر عيدان ع 83.601ندسة/ مدنية- ا

ن 82.098ندسة/ مدنية- مواد البناءاكرام فرعون احمد حس

ن عمة حس 76.677ندسة/ املوارد املائيةأالء حسن 

د معيوف محمد 80.688ندسة/ العمارةأنفال مؤ

شار عادل اسطيفان عبد االحد
ائية-  ر ندسة/ ك

ونيك واالتصاالت االلك
72.171

ن ن عباس حسن حس ةحسن 79.284ندسة/ كيمياو

ن خلف جب سليم حس
ع  ا انيكية- مو ندسة/ مي

ات وحرار
82.789



شكيل ادةال درجة املفاضلةالتخصصاالسمالقناةالش

اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

ندسة ن عبد اللطيفالعامالدكتوراهلية ال ة واسسرنا محمد ام 72.024ندسة/ مدنية- تر

ونيةفاروق عبد الغفور خليل رديف ندسة االلك ر- ال 72.987ل

عمت سعيد يةفرح عماد  75.308ندسة/ بي

س الالعاماملاجست يةايمان جمعة يو 43.321ندسة/ بي

اب عبد الرضا  ن عبد الو حس

عبد هللا

انيكية-  ندسة/ مي

انيك تطبيقي مي
70.688

88.815ندسة/ مساحةمحمد رحمن فا طالك

داء  ذوي الش

عد عام 2003
اد محمد عبد الرحمن يةرغد  49.81ندسة/ بي

د قاسم جعفر تقي ز
ونيك  ندسة/ الك

واتصاالت
54.042

وارزمي ندسة ا 63.527علوم/ علوم حاسباتس مجيد محمد حسنالعامالدكتوراهلية ال

81.87ندسة/ حاسباتبة محمد فاضل خليفة

انالعامالدكتوراهلية طب االسنان ب جليل رحيم شر ز
طب االسنان/ امراض 

وجراحة ماحول االسنان
84.952

ب غالب عليوي حسن ة وسمومز 86.893صيدلة/ ادو

ل ع شعالن ايدام
ة  طب االسنان/ معا

اسنان
87.012

اظم حافظ نادية محمد 
طب االسنان/ امراض 

وجراحة ماحول االسنان
77.883

79.689علوم/ علوم حاسباتوعود ماجد عبد مو

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ب ع سلمان زاير 77.903علوم/ كيمياء حياتيةز

ن احمدالعاماملاجست 81.663ندسة/ مدنيةانور حميد حس

يل عباس غزال عباس س
طب االسنان/ امراض 

وجراحة ماحول االسنان
73.837

ي سعيد عزه والء الدين خ
ة  طب االسنان/ معا

اسنان
80.57

اظم 77.086طب االسنان/ امراض الفمنور سامي عالوي 



شكيل ادةال درجة املفاضلةالتخصصاالسمالقناةالش

اسماء مرش االجازات الدراسية للعام الدرا 2020-2019

املاجستلية طب االسنان
داء  ذوي الش

عد عام 2003
ائل عزت رفعت ةاالء و ر 37.707طب/ احياء مج

54.384قانون / قانون عامعماد بندر عطوان شنا

راء رافد حسن عبودالعامالبوردلية طب الكندي ز
سيج  طب/ علم االمراض- 

مر
57.294

- جلديةسارة رحيم محسن اسماعيل 58.291طب/ باط

ن امل حس سيف الدين عادل 
راحة- جراحة  طب/ ا

العظام والكسور 
49.948

دي جالب رزاد يح كر ش
ح  شر ح واجنة-  شر طب/ 

ري  واجنة سر
54.656

اظم عالعاماملاجست ي  سمة م
علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
54.794

دان خلف سعد ان ز ر
ة  ة- فس طب/ الفس

ة قلب واوعية دمو
43.936

ة  بو مركز البحوث ال

والنفسية
املاجست

داء  ذوي ش

شد الشع ا
سيف ناصر جبار حمود

ية/ ارشاد نف توجيه  تر

وي  تر
53.942

ضري  مركز التخطيط ا

واالقلي
65.84علوم/ علوم حاسباتملى صبار زامل زغالعاماملاجست

داء  ذوي الش

عد عام 2003
ن مخلف ن سالم حس حن

اقتصاد/ ادارة  ادارة و

صناعية
63.006

مركز الدراسات 

اتيجية والدولية االس
عمه سلمانالعاماملاجست م  اقتصاد/ احصاءمحمد عبد الكر 62.773ادارة و

مركز بحوث السوق وحماية 

لك املس
املاجست

داء  ذوي الش

عد عام 2003
49.108زراعة/ علوم االغذيةايناس نجم عبدهللا عبد

خ  مركز بحوث ومتحف التار

الطبي
ن جاسم حماديالعامالدكتوراه اد ياس 72.907علوم/ علوم حياةس

اد عبيدالعاماملاجست به محمد ج
علوم/ علوم حياة- علم 

يوان ا
69.294

ر للدراسات العليا د الل الدبلوم العامع
داء  ذوي الش

عد عام 2003

ن محمد  باسمة محمد ع حس

ع
ر  الطب 55.465ل

انيكيةداود عبيد الطيفي سلمانالعامالدكتوراه ندسة املي ر ال 82.188ل

يدالعاماملاجست ن قاسم مرزة عبد ا ونيةحن ندسة االلك ر- ال 65.854ل

اثية  ندسة الور د ال مع

والتقنيات االحيائية
73.496قانون / قانون دوحسام محمد سلمان عالعاماملاجست


