
انًاجطخٛر فٙ لطى انًحاصٛم انحمهٛت نهطُت انذراضٛت / لائًت بأضًاء انًخمذيٍٛ نهذراضاث انعهٛا

0202/0200 

 انًالحظاث انمُاة انذراضت اضى انًخمذو ث
 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر يُٗ عهٙ ْباَٙ  .2

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر رشا عُبر نًٕٓد  .0

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر حطٍاًٚاٌ عهٙ   .3

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر دعاء خهٛم ابراْٛى  .4

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر حطٍٛ كصاد دٕٚاٌ  .5

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر دَٛا يسْر عباد٘  .6

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر زُٚت جاضب عٕدة  .7

 حى انخذلٛك انمبٕل عاو  انًاجطخٛر زْراء شاكر زغٛر   .8

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر دعاء يجٛذ َعًت  .9

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ْاَٙ كرٚى حطٍ  .22

 انخذلٛكحى  انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ٔصال عهٙ عبٛذ  .22

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ٔفاء ابراْٛى عهٙ  .20

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر رحٛى بْٕاٌ داخم  .23

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ضٛف حٛذر َاصر  .24

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ْذٖ خانذ كرٚى  .25

 حى انخذلٛك انعاوانمبٕل  انًاجطخٛر زُٚب حطٍ يخعب  .26

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر رٔاٌ َعٛى ضهًاٌ  .27

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر دَٛا حطٍ يٓذ٘  .28

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر حٕراء رعذ فاضم  .29

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر شٛخت ضاجج يحًذ  .02

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ضٓاد عبذ عهٙ فخُٛٙ  .02

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر رٚاض ْالل نٕد٘  .00

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر عهٙ فٛصم غاز٘  .03

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر إَار حٛذر خشهٕن  .04

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر حٍُٛ ْاشى َاظى  .05

 حى انخذلٛك َفمت خاصت انًاجطخٛر عهٙ عبذانرزاقنٛهٗ   .06

 حى انخذلٛك َفمت خاصت انًاجطخٛر شًص ٕٚضف عهٙ  .07

 حى انخذلٛك َفمت خاصت انًاجطخٛر صانح يٓذ٘ صحٍ  .08

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر َٕر حطٍٛ عبذانسْرة  .09

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر يحًذ انخفاث عباش  .32

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر جبار عهٙضعذ   .32

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر يحًذ عادل كايم  .30

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر بشرٖ جٕاد كاظى  .33

 

 

 د حٛذر عبذانحطٍٛ يحطٍ.و.عهٙ عبذهللا زعٛر٘                                       أ. د.أ           

 نهشؤٌٔ انعهًٛت                                                   رئٛص انمطىيعأٌ انعًٛذ 



انذكخٕراِ فٙ لطى انًحاصٛم انحمهٛت نهطُت انذراضٛت / لائًت بأضًاء انًخمذيٍٛ نهذراضاث انعهٛا

0202/0200 

 انًالحظاث انمُاة انذراضت اضى انًخمذو ث
 حى انخذلٛك انعاوانمبٕل  دكخٕراِ يعًر عبذ انًٓذ٘ ضهًاٌ 1

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو دكخٕراِ يرٔة راضى عبذ 2

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو دكخٕراِ ضخار جبار عبذانكرٚى 3

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو دكخٕراِ َٕرا شافع يرٚح 4

 

 

 د حٛذر عبذانحطٍٛ يحطٍ.و.عهٙ عبذهللا زعٛر٘                                   أ. د.أ

 يعأٌ انعًٛذ نهشؤٌٔ انعهًٛت                                             رئٛص انمطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انًاجطخٛر فٙ لطى االَخاج انحٕٛاَٙ نهطُت انذراضٛت / لائًت بأضًاء انًخمذيٍٛ نهذراضاث انعهٛا

0202/0200 

 انًالحظاث انمُاة انذراضت اضى انًخمذو ث
 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر يطار حطٍٛ يخعب 1

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر اكرو عهٙ حطٍ 2

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ايال خضٛر نفخّ 3

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر عهٙ صانح عبذ 4

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر زْراء عباش عبذ 5

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر كرار ضعٛذ جاضى 6

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ضٛف حًسة عبذانحطٍٛ 7

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر فائسة ْاشى عبذ انًُاف 8

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ٔفاء َصرهللا عبذ انعباش 9

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر اضعذ عبذ انرضا ثاير 10

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر يرٚى جبار يجباش 11

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر اضعذ فانح عفص 12

 حى انخذلٛك انُفمت انخاصت انًاجطخٛر حٛذر عبذ كاظى 13

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر ضهٛم ضالو َعًت 14

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر عباش جاْم عٌُٕٛ 15

 حى انخذلٛك ايخٛازاث انًاجطخٛر راضٙ عاجم يُشذ 16

انذكخٕراِ فٙ لطى االَخاج انحٕٛاَٙ  نهطُت انذراضٛت / لائًت بأضًاء انًخمذيٍٛ نهذراضاث انعهٛا

0202/0200 

 انًالحظاث انمُاة انذراضت اضى انًخمذو ث
 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ االء فٛصم عبذ انطادة 1

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ يحطٍ كاظى شاكر 2

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ شٓالء ضًٛر عسٚس 3

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ عًار يٕضٗ جعفر 4

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ عالء صانح جاضى 5

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ حٛذر عبذهللا طانب 6

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انذكخٕراِ احًذ عباش حطٍ 7

 

 ْاد٘ عٕاد حطَٕٙ. د .و.عهٙ عبذهللا زعٛر٘                                         أ. د.أ     

 يعأٌ انعًٛذ نهشؤٌٔ انعهًٛت                                              رئٛص انمطى

 

 

 

 



انًاجطخٛر فٙ لطى عهٕو انخربت نهطُت انذراضٛت / لائًت بأضًاء انًخمذيٍٛ نهذراضاث انعهٛا

0202/0200 

 انًالحظاث انمُاة انذراضت اضى انًخمذو ث
 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر زُٚب َافع عٕاد  .2

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر جاللحٕراء َعٛى   .0

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر يرٚى ضعٕد دعُاٌ  .3

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر فاطًت يغرو يحًذ  .4

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر يُٗ ْاشى َاصر  .5

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ايٛر عبذانٓاد٘ ضهطاٌ  .6

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر يحًذ عبٕد عاٚش  .7

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر بٍُٛ صانح كرٚى  .8

 حى انخذلٛك انمبٕل انعاو انًاجطخٛر ثُاء َعٛى ضٕاد٘  .9

 حى انخذلٛك انُفمت انخاصت انًاجطخٛر يازٌ عٕاد كاظى  .22

 انخذلٛكحى  انُفمت انخاصت انًاجطخٛر شٓذ عهٙ يحًذ  .22

 

 

 حٌُٕ َاْٙ كاظى. د .و.عهٙ عبذهللا زعٛر٘                                             أ. د.أ

 يعأٌ انعًٛذ نهشؤٌٔ انعهًٛت                                              رئٛص انمطى       


