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 43.. 21 5.43 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق اثير عدنان جواد كاظم 1

 1. 21 53 ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق اسراء عدنان عبد مهدي 0

 53 23 .1 ماجستير النفقة الخاصة  البستنة وىندسة الحدائق اسماء نافع بدري كاظم 3

 343. 13 1343 ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق دالل ابراىيم احمد خلف 0

 3.43 13 5.43 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق خضير عباس عويد   ديانا 5

 3. .2 .1 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق رغدة اكرم محمود صالح 0

 3343 12 5.43 ماجستير النفقة الخاصة  البستنة وىندسة الحدائق سارة مصلح ياسين حمد 7

 53 .2 .1 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق نسجى فرحان ثامر عدوا 8

 5143 . 1343 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق سعاد ابراىيم خليل اسود 9



 33 13 53 ماجستير امتيازات / تعويض متضررين البستنة وىندسة الحدائق سناء ثامر طو كاظم 12

 11 3 23 ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق عبد الحميد خالد محمد عبد 11

 5343 22 1343 ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق علي حامد خضير خميس 10

 5543 .2 2343 ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق علي حمزه غزال خضير 13

 13 1 12 ماجستير النفقة الخاصة الحدائق البستنة وىندسة علي طالب ابراىيم سلمان 10

 15 3 23 ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق محمد ثائر غضبان شعالن 15

 35 13 55 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق مرفت نجم فخري عبود 10

 343. 21 1343 ماجستير مالقبول العا البستنة وىندسة الحدائق مصطفى رائف امير اسماعيل 17

 .5 . 53 ماجستير امتيازات / تعويض متضررين البستنة وىندسة الحدائق نهاد احمد حسن محمد 18

 1. 23 11 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق نور شاكر رشيد لطيف 19

 1343 1 1143 جستيرما النفقة الخاصة  البستنة وىندسة الحدائق ىالو صالح عبد المهدي احمد 02

 .1 13 32 ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق ىبو عبداهلل اسماعيل ىادي 01



 

 

 

 

 

 

 


