
 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي                                                         انعذد/ 

 انتاريخ/     /    /       جايعت انكىفت/كهيت اإلدارة واالقتصاد                                                 

            ى انًحاضبتـــــــــقط         
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 و/ أير إداري

فً  3/1/1581والتخطٍط والوتاتعح الوشقن خ ماستٌادا إلى كتاب وصاسج التعلٍن العالً والثحج العلوً/دائشج الذساساخ 

 15551والوثلغ ألٌٍا توىجة كتاب سئاسح جاهعح الكىفح/قسن شؤوى الطلثح والتصذٌقاخ ري العذد ش ط / 15/11/6112

  6163-6166,وتعذ إقشاس عٌاوٌي تحىث التخشج الوقذهح هي قثل أساتزج قسن الوحاسثح للعام الذساسً 31/11/6112فً 

العلوٍح للقسن للعام الحالً ,وتحسة طلثاخ اإلششاف الوقذهح هي قثل طلثح الوشحلح الوٌتهٍح فً قسوٌا  ضوي الخطح

وعلى جوٍع , تقشس اعتواد تىصٌع الطلثح على األساتزج وعٌاوٌي تحىث تخشجهن كوا  هثٍي فً أدًاٍ الوسائٍحللذساسح 

 الوعٌٍٍي االلتضام تزلك هع التقذٌش.

 

 عُىاٌ انبحث انباضى انط اضى انًشرف ث

 حاتى كريى انًعًىريد. أ.  1
  (1 احمد نجاح كسار

  (6 احمد نجم عبود حبٌب

 أ..د عقيم حًسة انحطُاوي 2
  (3 اركان لواء عبد المهدي احمد

  (1  اسامة عبد الحسٌن عبد هللا 

 أ..د. بشري انجىاهري 3
  (8 امٌر علً عوٌز عبد العباس

  (2 انعام ناجح حسن علً

4 
 ياجذ انجعفري أ.و.د. ضُذش

 

  (1 اٌات فرحان جبر نعمة

  (5 تغرٌد عبد الرزاق حسن

5 
 أ.و.د. أَىار عباش انهُذاوي

 

  (9 ثناء فلٌح عبد الحسن هادي

  جاسم محمد عبد الشهٌد

 أ.و. د كرار ضهيى حًيذي 6
  جعفر احمد عبد الرزاق طاهر

  حسام حسن ابراهٌم كاظم

 كرار عبذ اإلنه انخانذيأ.و.د.  7
  حسٌن عالء مرتضى

  حسٌن مظفر عباس حمٌدي

 د. احًذ ياهر يحًذ عهي.وأ. 8
  حنٌن علً حمٌد هادي

  حٌدر كرٌم حلو

 و. ياضر يحًذ عهي 9
  دعاء جاسم عباس هواس

  رسول نجاح رسول محمود

  زٌد علً حمود عبد الرضا حطُيٍ راغب طهب أ.و.د 11



  زٌد لٌث سلٌم عبد الحسٌن

 و.د هذي عهي عباشأ. 11
  سجا حازم حسٌن كافً

  شفاء محمد رضا محسن

 و.د. وضاو َعًت رجيبأ.   12
  صالح رزاق لبة حسٌن

  ضرغام جاسم حٌوان

 شىياٌ حطُيٍ فيصم أ.و. 13
 عباس حٌدر كاظم حسن

 

  عباس فاضل حمزة ابراهٌم

 انطاعذيانعباش  و. عبذأ. 14
  عصام فائز طالب كرٌم

  علً زهٌر صالح شكري

 بشري شاكر انشكري أ.و. 15
  علً عبد هللا جاسم بركات

  علً منٌر شاكر كرٌم

 عهي انفتهي قيصرأ.و.  16
  علً مهدي جواد كاظم

  علً ٌوسف تكلٌف عٌدان

 أ.و.د ايير صاحب شاكر  
  حسن عقٌل مهدي علً

  غفران سالم جعفر حسن

 عىجتحطُيٍ كاظى د. أ.و.  17

  فاضل بنٌة خنفر

  فضاء ناصر حسٌن حمادي

  كوثر كرٌم خوان عبد مسلم

 أ. و.د. كرار جاضى انعيطاوي 18

  لجٌن عبد الكرٌم ٌوسف جاسم

  لقاء شهٌد رٌسان عبد الحسٌن

  محمد احمد عبد الحسن جبار

 أ.و.د. ياضر صاحب انسبيذي 19
  محمد امجد عبد المطلب هادي

  محمد عبد السٌد ٌاسٌن كرٌم

 داود ضهًاٌ جاضى ..وأ 21
 محمد علً حسن كاطع فلٌح

 

  محمد قاسم عبد العباس حسن

 و.د. غسواٌ اياد انشبالوي 21
  محمد قاسم محمد

  مرتجى طالب عباس محمد

 و. عهي ضياء انشًري 22
  مرتضى فاضل حسن نصٌف

  مرٌم فاهم عجٌل ردام

23 

 

 حطيٍ َصيفاحًذ  .و

 

 

 

  مسلم حمزة جاسم عرٌبً

 مصطفى حٌدر شنان عباس
 



24 

 

 

 

 ضارة عصاو كيبهت .وأ.

 

 

  مصطفى زعٌم نجٌمان دبٌس

 مهدي فاضل مهدي كاظم
 

 و.د. ييثى يانك انخاقاَيأ. 25

نبأ عبد الكاظم عبد الرضا 
 عبد

 

  نضال عباس كرٌم

 عهي هالل وَيىٌ و 26
  موسىنرجس عائد مردان 

  هاجر احمد هاشم حسٌن

 زيذ يحًذ حطٍ انًظفر 27
  هدٌل هاشم عزٌز كاظم

 ٌوسف ثامر عبد الواحد سعد
 

 

 

                                                                                                                     

        

 أ.و.د كرار انخانذي                                                                         كاظى عىجهحطُيٍ أ.و.د            

  رئيص انقطى                                                                       يقرر انقطى نهذراضت انًطائيت       


