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خ الطبي45.145زراعة/ وقاية نباتالعامدبلوم عاايناس عبد خليفة سلمان مركز بحوث ومتحف التار

ن يوسف حمدان ةالعامدكتوراهنور حس ح وا شر خ الطبي54.431طب بيطري /  مركز بحوث ومتحف التار

ي ع ن ع ص اتيجية والدولية52.29علوم سياسية/ فكر سياالعامدكتوراهحس مركز الدراسات االس

اد محمد عبدالرحمن ب  دكتوراهز
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ونية42.999ادارة واقتصاد/ احصاء اسبة االلك مركز ا

ونية77.425علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهعمار صباح طالب نجم اسبة االلك مركز ا

ن ضري واالقلي50.404ندسة/ العمارةالعامدكتوراهعبدالرزاق عبدهللا صا حس مركز التخطيط ا

ية اسالميةالعامماجستفارس ع فارس حمادي ية/ تر ي39.781تر اث العل العر مركز احياء ال

لدية والتناسليةالعامبوردندى غازي جدوع محمد لية طب الكندي55.634طب/ االمراض ا

يم حمزة اب ع ابرا لية طب الكندي58.745طب/ جراحة الكسور والعظامالعامبوردا

ن امل حس لية طب الكندي46.767طب/ جراحة الكسور والعظامالعامبوردسيف الدين عادل 

العامدكتوراهعمر شب محمد ع
طب اسنان/ امراض الفم والوجه 

ن والفك
لية طب االسنان64.529

اظم جاسم م اسنانالعامدكتوراهنور فالح  لية طب االسنان76.666طب اسنان/ تقو

ن حسن مطيع حسن ة اسنانالعامدكتوراهياسم لية طب االسنان65.558طب اسنان/ معا

ياء الطبيةالعامدكتوراهوسن لفته عبدهللا كروط ة والف لية طب االسنان67.932طب/ الفس

لية طب االسنان61.927علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهوعود ماجد عبد مو

ش العامماجستبان ع صا مو
طب اسنان/ امراض الفم والوجه 

ن والفك
لية طب االسنان53.762

ان محمد سعيد عباس ة الفمالعامماجستجوان ار لية طب االسنان53.865طب اسنان/ ا

دي صا ونيك واتصاالتالعامدكتوراهع صالح م وارزمي79.037ندسة/ الك ندسة ا لية ال

اظم حسن فرج ونيك واتصاالتالعامدكتوراهاحمد  وارزمي54.236ندسة/ الك ندسة ا لية ال

ش خض محمد اترونيكسالعامماجستعبدالرحمن  وارزمي64.065ندسة/ مي ندسة ا لية ال

ند عدنان سالم قاسم ندسة30.815علوم/ علوم حاسباتالعامدبلوم عام لية ال

ز ع ندسة58.418ندسة/ العمارةالعامدكتوراهسرى سعد عز لية ال

ندسة57.695ندسة/ العمارةالعامدكتوراهآمال فاضل خنجر سلمان لية ال

ات املعلوماتالعامدكتوراهمعاد ع جعفر شارود ندسة55.678ندسة/ شب لية ال

اء- اتصاالتالعامدكتوراهحفصة عامر جاسم محمد ر ندسة47.705ندسة/ ك لية ال

دي جواد ن عبد الصاحب م اء- سيطرة وحاسباتالعامدكتوراهحس ر ندسة55.075ندسة/ ك لية ال

اشم دي ع  اء- سيطرة وحاسباتالعامدكتوراهفرح م ر ندسة54.611ندسة/ ك لية ال

العامدكتوراهشار عادل اسطيفان عبد االحد
ونيك  ائية- الك ر ندسة/ ك

واتصاالت
ندسة57.754 لية ال

ةالعامدكتوراهسيم حفيظ فاضل لطيف ندسة57.135ندسة/ كيمياو لية ال

ةالعامدكتوراهسرمد عبدالرزاق رشيد حمادي ندسة55.741ندسة/ كيمياو لية ال

بان فاضل سلمان حسون فاضل 

سلمان حسون 
شاءاتالعامدكتوراه ندسة57.875ندسة/ مدنية- ا لية ال

ندسة63.099ندسة/ مدنية- موارد مائيةالعامدكتوراهرغد سم محمود رشيد لية ال
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اتالعامدكتوراهع محسن رشم بدر ع وحرار انيكية- موا ندسة51.958ندسة/ مي لية ال

اظم اشم  عمه  ندسة36.707علوم/ علوم حاسباتالعامماجستنور  لية ال

ندسة38.081قانون / عامالعامماجستفرح واثق سالم عبد القادر لية ال

يب ن و ندسة46.743ندسة/ العمارةالعامماجستسمة محمد ياس لية ال

ائنالعامماجستعال غازي سالم شندي اء- قدرة وم ر ندسة45.701ندسة/ ك لية ال

ن العامماجستحيدر عباس حسن حس
ونيك  ائية- الك ر ندسة/ ك

واتصاالت
ندسة57.387 لية ال

ليل ز  ةالعامماجستعذراء و عز ندسة63.895ندسة/ كيمياو لية ال

راء مجيد حميد بندر ةالعامماجستز ندسة59.47ندسة/ كيمياو لية ال

اظم احمد يةالعامماجسترؤى احمد  ندسة  ندسة53.971ندسة/ مدنية-  لية ال

م نا ند عبدالكر يدروليكالعامماجستمروة م ندسة34.88ندسة/ موارد مائية-  لية ال

يع وصناعيةالعامماجستوسن صفاء عبدالصاحب عباس انيكية- تص ندسة41.805ندسة/ مي لية ال

ن  ن ع رحيم حس دى رحيم حس

ع
ية- ادبالعامدكتوراه ل لية اللغات61.093اداب/ لغة ان

سية- لغةالعامماجستبلسم ع حسن كمر لية اللغات65.845اداب/ لغة فر

ماجستفرح احمد خليل صا
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
سية- لغة لية اللغات62.761اداب/ لغة فر

اظم عبيد جاسم لية اللغات35.338ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامماجستاحمد عبد ال

ر ن الظا نة رجب حس لية القانون 62.262علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهز

د وليد نزال صا يالعامدكتوراهدر لية القانون 46.957قانون / جنا

لية القانون 37.111قانون / دوالعامدكتوراهمحمد اسماعيل جمعه محمد

ميلة31.774ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامدكتوراهرائد فاضل حمد سلمان لية الفنون ا

ن اظم حس عمه  ميلة54.344فنون / تصميم داخالعامدكتوراهعمار  لية الفنون ا

امل عبد االم علوان ميلة56.462فنون / خط وزخرفةالعامدكتوراهاشرف  لية الفنون ا

ش سلمان سعيد شكيلية- خزفالعامدكتوراهطه ح ميلة58.641فنون / فنون  لية الفنون ا

سن عوده البد شكيلية- رسمالعامدكتوراهمحمد عبد ا ميلة49.432فنون / فنون  لية الفنون ا

ر محيل مر ية- ادبالعامدكتوراهسعاد ما ل لية العلوم للبنات54.046اداب/ لغة ان

دي ئةالعامدكتوراهس حسن عبد االم م لية العلوم للبنات67.136علوم/ علوم حياة- ب

عيمه لفته ع  ساء را ياء عامالعامدكتوراهم لية العلوم للبنات65.193علوم/ ف

ياء عامالعامدكتوراهرجاء نادر كيطان محسن لية العلوم للبنات60.324علوم/ ف

م ب كر لية العلوم للبنات75.395ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامدكتوراهسنا محمد حب

لية العلوم للبنات50.4علوم/ علوم حاسباتالعامماجستبة سم سعيد داود

اوش لية العلوم للبنات50.254علوم/ علوم حاسباتالعامماجستسعاد ع عبيد م

يم محمود ن سراج ابرا ماجستحن
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية العلوم للبنات48.691علوم/ علوم حاسبات

دي اظم م ئةالعامماجستبتول عماد  لية العلوم للبنات68.588علوم/ علوم حياة- ب

لية العلوم للبنات50.753ندسة/ حاسباتالعامماجستبه عماد نامق صا

باز جواد بار ش د عبدا دكتوراهز
داء قبل  ذوي الش

عام 2003
اضة بية البدنية وعلوم الر لية العلوم السياسية31.655ال

لية العلوم السياسية44.922علوم/ علوم حاسباتالعامماجستمسه عماد محمود احمد

ن حسن ن ع حس ية- لغةالعامدكتوراهحس لية العلوم االسالمية57.75اداب/ لغة عر

ان شكيلية- خزفالعامدكتوراهشيماء ع فليح مز لية العلوم االسالمية68.512فنون / فنون 
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لية العلوم االسالمية65.92ندسة/ سيطرة ونظمالعامدكتوراهاوس محمود عبدهللا محمد

ب صادق جاسم ودة الشاملةالعامماجستبارق حب لية العلوم االسالمية51.307تقنيات ادارة ا

ن لية العلوم االسالمية70.321علوم اسالمية/ اديان مقارنةالعامماجستسارة ستار جبار حس

لية العلوم االسالمية29.792قانون / خاصالعامماجستس رفعت منصور ناصر

يم لية العلوم55.011علوم/ تقنيات احيائيةالعامدكتوراهنور حارث محمد ابرا

لية العلوم52.756علوم/ تقنيات احيائيةالعامدكتوراهطالب صا قادر و

ب اضياتالعامدكتوراها غازي محمد حب لية العلوم66.897علوم/ ر

اضياتالعامدكتوراهاالء وليد صا عبد الواحد لية العلوم50.592علوم/ ر

اظم ثجيل لية العلوم66.647علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهفراس محمد 

ن لية العلوم60.811علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهسرى عبد سراب حس

ارف مطلك لية العلوم59.867علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهعالء حسن 

ي ن منا س لية العلوم55.367علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهوجيه عبد الغ عبد ا

لية العلوم38.506علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهبالل سعدون حميد مجيد

ةالعامدكتوراهسعاد ع احمد عبد هللا ر لية العلوم71.26علوم/ علوم حياة- احياء مج

ن عبود حسون ع ئةالعامدكتوراهحسن لية العلوم70.015علوم/ علوم حياة- ب

ب عبداالم عباس ع يوانالعامدكتوراهز لية العلوم51.887علوم/ علوم حياة- علم ا

ن علوان لية العلوم69.794علوم/ علوم حياة- نباتالعامدكتوراهرشا خالد حس

ن ع ب فاضل حس لية العلوم66.703علوم/ فلكالعامدكتوراهز

لية العلوم63.653علوم/ فلكالعامدكتوراهرفاه رشيد اسماعيل محمد

ن ع حسن ياء االغشية الرقيقةالعامدكتوراهبه حس لية العلوم67.504علوم/ ف

ا فاروق عبداالم عودة دكتوراهم
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ياء بالزما لية العلوم58.025علوم/ ف

دي لطيف يةالعامدكتوراهسرى صالح م ر وجز ياء ل لية العلوم56.627علوم/ ف

ن غفوري ع س ةالعامدكتوراهساحل عبد ا ياو لية العلوم56.802علوم/ كيمياء ف

لية العلوم62.667ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامدكتوراهحنان جواد نايف شيحان

ن ام حس ق اكرم ب لية العلوم60.02ندسة وراثية وتقنيات احيائيةالعامدكتوراهاست

العامدكتوراهدى وجود عبد الودود لفتة
بة  انيك ال ندسة/ مدنية- مي

ندسة االسس و
لية العلوم57.054

ر اظم ظا ماجستمظفر عبداالم 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية- لغة ل لية العلوم21.356اداب/ لغة ان

ي محمود ع ماجستمحمد ص
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية العلوم18.307ادارة واقتصاد/ احصاء

ب سالم محمد ع ماجستز
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية العلوم25.598ادارة واقتصاد/ ادارة اعمال

ر خلف محسن لية العلوم39.364علوم/ تقنيات احيائيةالعامماجستلب طا

لوك عباس لية العلوم43.282علوم/ علوم حاسباتالعامماجستوالء سامي 

لية العلوم36.685علوم/ علوم حاسباتالعامماجستصفا أحمد عبد الصاحب محمدع

ن حسن صباح يوانالعامماجستشيماء حس لية العلوم42.94علوم/ علوم حياة- علم ا

ن رشيد ن عمران حس لية العلوم37.384علوم/ فلكالعامماجستحس

اظم مطشر ن وحيد  ماجستصابر
شد  داء ا ذوي ش

الشع
لية العلوم27.169ندسة/ حاسبات
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ن عبد هللا س ةالعامماجستند حسن عبد ا لية العلوم44.492ندسة/ كيمياو

د توفيق د يوسف الفر يصيةالعامبوردز لية الطب51.774طب/ اشعة 

ن يم نصار حس م ابرا ةالعامبوردمر ر لية الطب60.706طب/ فحوصات القلب التصو

اب بالل شة محمد عبد الو يةالعامبوردعا ة عص لية الطب56.167طب/ فس

ب مث جياد مرزوك ةالعامدكتوراهز لية الطب72.392طب/ فس

ة وسمومالعامدكتوراهمحمود قحطان اسماعيل رشيد لية الصيدلة72.261صيدلة/ ادو

لية الصيدلة67.16صيدلة/ صيدالنياتالعامدكتوراهالة طالل سليمان داوود

اوي  اظم جمعة م ةالعامدكتوراهعب  ر لية الصيدلة65.513صيدلة/ صيدلة سر

لية الصيدلة69.995صيدلة/ عقاق ونباتات طبيةالعامدكتوراهنور صباح جعفر صادق

س محمد اشم محي ةالعامدكتوراهساره  ر لية الصيدلة72.477صيدلة/ كيمياء سر

ميد عبد الرحيم  نداء عبد ا

ن حس
لية الصيدلة56.078صيدلة/ كيمياء صيدالنيةالعامدكتوراه

اض توفيق مو دكتوراهمياده ر
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية الصيدلة54.321صيدلة/ كيمياء صيدالنية

ر ي حمودي  ة وسمومالعامماجستبه ز لية الصيدلة61.966صيدلة/ ادو

عوم ةالعامماجستسونيا عماد ناصر  ر لية الصيدلة56.698صيدلة/ كيمياء سر

اشم اشم محمد  لية الصيدلة49.302صيدلة/ كيمياء صيدالنيةالعامماجستمروة 

اضةالعامدكتوراهمحمد مو الزم جندال بية البدنية وعلوم الر لية الزراعة43.948ال

يم لية الزراعة67.749زراعة/ ارشاد زراالعامدكتوراهمحمود احمد جلوب ابرا

ي اشكندي لية الزراعة61.008زراعة/ ارشاد زراالعامدكتوراهاحسان را حسو

دوم را لية الزراعة59.994زراعة/ ارشاد زراالعامدكتوراهاحمد ثو 

ي- دواجنالعامدكتوراهس صالح الدين ناصر عباس لية الزراعة58.757زراعة/ انتاج حيوا

ي عبدالرحمن دائقالعامدكتوراهاسراء رفعت خ ندسة ا نة و س لية الزراعة63.775زراعة/ 

س حمدان خضر دائقالعامدكتوراهأحمد ق ندسة ا نة و س لية الزراعة60.193زراعة/ 

دي حسن اد عبداالم م دكتوراهس
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
دائق ندسة ا نة و س لية الزراعة53.864زراعة/ 

دكتوراهندى نا توفيق محمد
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
لية الزراعة54.039زراعة/ علوم االغذية

ون  اظم  لية الزراعة51.841زراعة/ علوم االغذيةالعامدكتوراهبيداء حاتم 

اشم ائن واالت زراعيةالعامدكتوراهأم حيدر ع  لية الزراعة82.772زراعة/ م

ائن واالت زراعيةالعامدكتوراهاحمد اك ع احمد لية الزراعة68.809زراعة/ م

ائن واالت زراعيةالعامدكتوراهاحمد خض ج عبد لية الزراعة50.917زراعة/ م

ن رضا ةالعامدكتوراهاسراء فاضل حس ر لية الزراعة60.907طب بيطري / احياء مج

ةالعامدكتوراهعمر صادق حميد نصيف ة عامة بيطر لية الزراعة64.126طب بيطري / 

ونيك واتصاالتالعامدكتوراهنور أحمد جاسم صادق لية الزراعة57.078ندسة/ الك

ي شاءاتالعامدكتوراهأشرف حميد خلف تر لية الزراعة61.556ندسة/ مدنية- ا

اظم ع ة اسماعيل  ية- لغةالعامماجستام ل لية الزراعة27.535اداب/ لغة ان

س لية الزراعة67.729زراعة/ اقتصاد زراالعامماجستطيبة خلف حسن خم

ان خالد عالوي فياض ماجستاسم
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
دائق ندسة ا نة و س لية الزراعة35.087زراعة/ 

ميد داود دائقالعامماجستمحمد قاسم عبدا ندسة ا نة و س لية الزراعة31.66زراعة/ 

ار محسن س ع لية الزراعة34.465زراعة/ علوم االغذيةالعامماجستدى خم

يم اظم محمد ابرا ماجستسيف الدين 
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ائن واالت زراعية لية الزراعة36.661زراعة/ م
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يم ن ابرا نالعامدكتوراهشيماء محمد حس ض بالغ ض/ تمر ض60.506تمر لية التمر

غيمش سلطان عيدان ة النفسية والعقليةالعامماجستسماح  ض/ ال ض70.403تمر لية التمر

ن ر ع غالب حس ةالعامدكتوراهعمر از و ية/ العلوم النفسية- ادارة تر يثم44.242تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

اضياتالعامدكتوراهفرح فيصل غازي حاجم ية/ ر يثم61748تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

يم حمادي بار ابرا ية/ علوم حياةالعامدكتوراهامنه عبد ا يثم69.139تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

يد وادي اتف عبد ا اضياتالعامدكتوراهسنان  يثم64.093علوم/ ر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

يم ب محمد جميل إبرا يثم50.62علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهز بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

ية/ حاسباتالعامماجستشيماء ستار عبود كسار يثم59.179تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

امل عبد اللطيف ة  ية/ حاسباتالعامماجستنور ب يثم46.974تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

نور محمد جعفر حمودي محمد 

جواد
ية/ علوم حياةالعامماجست يثم60.084تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

ماجستمحمد عبد الباري فزع مال اللة
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ية/ علوم حياة يثم58.568تر بية للعلوم الصرفة - ابن ال لية ال

بية للبنات45.882اداب/ علم املعلومات واملكتباتالعامدكتوراهلؤي حاتم خماس سلمان لية ال

ن عبدهللا احمد م ياس بية للبنات79.649علوم/ علوم حاسباتالعامدكتوراهمر لية ال

اضةالعامدكتوراهدى عيدان محمد فرحان بية البدنية وعلوم الر 67.053ال
اضة  بية البدنية وعلوم الر لية ال

للبنات

ا عبدالرحيم عبيد عبود 64.315ادارة واقتصاد/ علوم مالية ومصرفيةالعامماجستم
اضة  بية البدنية وعلوم الر لية ال

للبنات

اب م لواء عبد الفتاح عبد الو اضةالعامماجستمر بية البدنية وعلوم الر 66.701ال
اضة  بية البدنية وعلوم الر لية ال

للبنات

يم مصطفى اضةالعامدكتوراهسامر سعد ابرا بية البدنية وعلوم الر اضة66.866ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

ر محمد حسن محمد حمد اضةالعامدكتوراهزا بية البدنية وعلوم الر اضة55.9ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

اضةالعامدكتوراهامواج محمد ع قاسم حقي بية البدنية وعلوم الر اضة51.007ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

ز ن ع عو س اضياتالعامدكتوراهرشا عبد ا اضة59.568علوم/ ر بية البدنية وعلوم الر لية ال

ون  اضةالعامماجستكرم سالم اسماعيل مر بية البدنية وعلوم الر اضة69.193ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

م ادي جمعة كر اضةالعامماجستاحمد  بية البدنية وعلوم الر اضة66.163ال بية البدنية وعلوم الر لية ال

ماجستميثم عبد الواحد كبيان ص
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
اضة بية البدنية وعلوم الر اضة25.35ال بية البدنية وعلوم الر لية ال
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ن ن فرج حس س يةالعامماجستسرى عبدا ل س لغة ان ية/ طرائق تدر اضة27.9تر بية البدنية وعلوم الر لية ال

ية/ علوم القرآنالعامدكتوراهع محمد ع شفيق محمد سانية40.137تر بية ابن رشد للعلوم اال لية ال

ي عبد الرزاق ية- ادبالعامدكتوراهغادة جمال م ية/ لغة عر سانية81.292تر بية ابن رشد للعلوم اال لية ال

مصطفى قاسم علوان حسن قاسم 

علوان حسن
افةالعامماجست لية االعالم50.686اعالم/ 

ن ماجستاطياف فخري حسن حس
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
ونية افة اذاعية وتلفز لية االعالم64.479اعالم/ 

دي عبد ع جاسم ونيةالعامماجسترشا م افة اذاعية وتلفز لية االعالم56.652اعالم/ 

لية االعالم50.909اعالم/ عالقات عامةالعامماجستم حميد محسن سلطان

لية االدارة واالقتصاد49.681ادارة واقتصاد/ احصاءالعامدكتوراهشرى سعد جاسم محمود

طر اب مس خو اب و لية االدارة واالقتصاد57.379ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامدكتوراهر

لية االدارة واالقتصاد45.637ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامدكتوراهطالب حميد عبدهللا صلي

شل بداي لية االدارة واالقتصاد72.439زراعة/ محاصيل حقليةالعامدكتوراهس جواد شن

لية االدارة واالقتصاد28.761ادارة واقتصاد/ ادارة صناعيةالعامماجستسراب جواد محمد مبارك

دان خلف ب مدلول ز لية االدارة واالقتصاد35.781ادارة واقتصاد/ ادارة عامةالعامماجستز

ال ب يح عسكر ع لية االدارة واالقتصاد56.476ادارة واقتصاد/ محاسبةالعامماجستز

يالعامدبلوم عا معادل للدكتوراهدعاء نا جعفر راشد ية / محاسب قانو امعة64.196دراسات محاس رئاسة ا

يةالعامدكتوراهفائزة عدنان صا محمد ل س لغة ان ية/ طرائق تدر امعة90.869تر رئاسة ا

س دكتوراهغسان محسن حمد و
عد  داء  ذوي الش

عام 2003
نما ونية- س نمائية وتلفز امعة44.643فنون / س رئاسة ا

دي ناصر يالعامدكتوراهاياد جواد م امعة69.32قانون / جنا رئاسة ا

ن ن حميد ياس ية- لغةالعامماجسترغد ياس ل امعة39.281اداب/ لغة ان رئاسة ا

امعة54.237ادارة واقتصاد/ ادارة اعمالالعامماجستعامر احمد عبدهللا عبيد رئاسة ا

ن جب امعة53.2ادارة واقتصاد/ اقتصادالعامماجسترشا ماجد حس رئاسة ا

اض اطفالالعامماجستمنار منتصر شعالن محمد ية/ ر امعة73.081تر رئاسة ا

يل عبدهللا فياض امعة27.154قانون / عام- اداري العامماجستدى س رئاسة ا

اب الدين ن مصعب خلف ش اءالعامماجستحس ر امعة53.88ندسة/ ك رئاسة ا

ن راشد انيكالعامماجستعمر احمد حس امعة46.539ندسة/ مي رئاسة ا

ية- لغةالعامماجستم جمعه ع ناصر ل ادي لبحوث السرطان43.015اداب/ لغة ان املركز الوط الر


