
 وزارج انتعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ                                                         انعذد/ 

 انتارَخ/     /    /       جايعح انكىفح/كهُح اإلدارج واالقتصاد                                                 

            ى انًحاسثحـــــــــقس         
       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و/ أير إدارٌ

فً  3/1/4851استٌادا إلى كتاب وصاسج التعلٍن العالً والثحج العلوً/دائشج الذساساخ والتخطٍط والوتاتعح الوشقن خ م

 18887والوثلغ ألٌٍا توىجة كتاب سئاسح جاهعح الكىفح/قسن شؤوى الطلثح والتصذٌقاخ ري العذد ش ط / 18/10/2016

  2023-0222وقذهح هي قثل أساتزج قسن الوحاسثح للعام الذساسً ,وتعذ إقشاس عٌاوٌي تحىث التخشج ال31/10/2016فً 

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

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

 عٌٍٍي االلتضام تزلك هع التقذٌش.الو

 عُىاٌ انثحث اسى انطانة اسى انًشرف خ

 حاتى كرَى انًعًىرٌد. أ.  1

  احمد حٌدر حسن

  احمد عدنان عارف جدح

  احمد علً عبد جواد

  احمد فالح ماضً ناصر

  احمد قاسم حسن محمد

2 
 عثذ انىهاب  .د. تشريأ

 انجىاهرٌ

  ام البنٌن علً كاظم صكبان

  اٌة محمد فالح 

  آٌات عماد جٌاد

  باسم محمد عبد الرضا 

  باقر ترتٌب مطشر حمود

 أ.و.د. أَىار عثاش انهُذاوٌ 3

  باقر مٌثار كرٌم 

  بنت الهدى حسن هادي

  بنٌن حسٌن فاضل 

  بنٌن عبد علً حسٌن 

  بنٌن فاضل عبد العباس

4 

 

 أ.و.د. سُذش ياجذ انجعفرٌ

 

  بنٌن فاهم كرٌم عطٌة

  بنٌن منذر نور 

  جاسم محمد كاظم 

  جعفر محمد حمود

  حسن احمد غافل

5 

 

 .د عقُم حًسج انحسُاوٌأ

 

  حسن جمٌل حسن رمضان

  حسن فرحان اٌدام بدن 

  حسن هادي عبد حسٌن 

  حسنٌن جاسم محمد مهدي

 حسٌن رحٌم جخٌور صالح
 

 



 و.د. يُثى يانك انخاقاٍَأ. 6

  حنٌن نبٌل عبد السٌد

  دعاء رعد محمد 

  ضحى جاسم عبٌد كزار 

  حسٌن محمد كاظم

  بنٌن هادي نشمً جٌاد

7 
كرار عثذ اإلنه أ.و.د. 

 انخانذٌ

  حسٌن عدنان مهدي

  حسٌن علً عبد الحسٌن

  حسٌن عماد هاشم ٌاسٌن

  حنٌن سالم عبد الحسٌن 

  حوراء ثجٌل عاجل مشعل

 و.د. وساو َعًح رجُةأ. 8

  حسٌن محمد محسن عبٌد

  حمٌد مجٌد رحٌم 

  حٌدر جواد كاظم محسن

  حٌدر رائد طالب 

  حٌدر عباس علً خضٌر

 حسٍُُ راغة طهة أ.و.د 9

  دنٌا سعد حمزة  فحل

  دٌانا علً حسٌن مشكور

  راجٌن جبار شاكر كرٌم

  رحٌل شهاب احمد داود 

  رسل جمال داخل طالب 

10 
 و.د هذي عهٍ عثاشأ.

 انخانذٌ

  رسل عباس سلمان جبر

  رسل عماد حامد ٌاسٌن

  رسل صالح عبد الحمزة

  رسل محسن مرزوك محمد 

  رقٌة هادي عودة محمد

 أ.و.د. َاسر صاحة انستُذٌ 11

  رٌاض محمد فرهود جابر 

  زهراء حامد صاحب مالك

  زهراء حٌدر حمٌد عبدهللا

  زهراء راشد حمدان مشعل 

  زٌد سعٌد حماده عباس

 أ.و.د. كرار جاسى انعُساوٌ 12

  زهراء قٌس كاظم شهباز

  زهراء ٌوسف جواد كاظم

  زهراء قاسم عباس

  زٌنب جمعة كامل بجاي 

  علً ابو شنه موسى زٌنب

  د. احًذ ياهر يحًذ عهٍ .وأ. 13

  زٌنب كرٌم عٌدان فٌاض

  زٌنة عباس علوان صالح

  سجاد جاسم خنجر عذٌر



  سجاد جبار عبد حسون

  سجاد حسن محمد علً 

 حسٍُُ كاظى عىجح د.و.أ. 14

  سجاد زهٌر منجً كاظم

  سجاد محمد ٌحٌى عبد علً

  عكموش سجود ناهض 

   سجى بدر عبد هللا كاظم

   سفٌر محمد مخٌف 

 انساعذٌانعثاش  و. عثذأ. 15

  سكٌنة جادر هادي ابراهٌم 

  سهى سعٌد حسٌن موسى 

  سهى محمود مهدي كاظم 

  سٌف سعد فهد سلمان

  سٌف علً ظاهر

 عهٍ انفتهٍ قُصرأ.و.  16

  سٌف معن حسن عبدالطٌف

  شبر ٌاسٌن موسى 

  منتظر جلٌل كرٌم 

  .1 صادق عبد الساده ٌاسر

  .2 والء زمان عظٌم عبد

 أ.و. د.كرار سهُى حًُذٌ 17

  .3 صفاء رٌاض نوماس 

  .4 ظافر عدنان ملٌح منشد

  .5 عباس محسن محً وطبان

  .6 عبد الحسن حٌدر حسن 

  عبد هللا حسٌن عبد االمٌر

 شاكرأ.و.د. ايُر صاحة  18

  عبد هللا قائد عباس  عبادي

  عذراء علً عزوز عبد

  عذراء هاتف عبد زٌد

  عذراء هاشم عبد الرضا

  عالء محمد عبد علً نشمً

 و.د. غسواٌ اَاد انشثالوٌ 19

  علً حٌدر جواد 

  علً عادل محمد حسٌن

  علي غفار نور مهدي

  علً فٌصل كنٌدح سلمان

  صادق جاسم علً مهدي

 داود سهًاٌ جاسى ..وأ 20

  علً نجم طارش 

  علً هادي حمٌد 

  علٌاء ابراهٌم اسماعٌل 

  غذَر حسٍ حاتى

  غفران جبار ارحٌم تاٌه



 شىياٌ حسٍُُ فُصم أ.و. 21

  فاتن طارق رزاق عباس

  فارس صباح شهٌد حسن 

  فاطمة حسٌن غالب حسن

  ابراهٌمفاطمة خلٌل 

 تشري شاكر انشكرٌ أ.و. 22

  فاطمة داخل غٌاض حرٌجً

  فاطمة كرٌم هادي حسٌن

  فاطمة محمد جواد كاظم

  فدك عبد الكرٌم سلٌمان

 و. عهٍ ضُاء انشًرٌ 23

  فضل عبد الجلٌل عبد حسٌن

  فهد عدنان حسٌن عطٌة

  كاظم كامل صاحب 

  علً عبد الحسن تالً

24 

 

 

 

 

 احًذ حسٍُ َصُف .و

 

 

 

  كاظم نافع محمد عبٌد

  كرار عودة لوتً خلف

  كرار قاسم مطرود 

  كرار نذٌر ابو خشة

  كوثر جابر مدلول

25 

 

 

 سارج عصاو كُثهح .و

 

 

 

  لطٌف محمد حسن حسٌن

  لٌث علً نثر 

  مجتبى عقٌل جابر نعٌم

  محمد باقر عباس محمد 

 يحًذ عهٍو. َاسر  26

  محمد باقر مهدي كشٌش

  محمد حسن موسى عطا هللا

  محمد حمزة فلٌح

  محمد داخل حسن رمضان

 عهٍ هالل وَُىٍَ و.و 27

  محمد شاكر جاسب

  محمد شفٌق شاكر شفٌق

  محمد صادق ماجد ناصر 

  محمد عبد الحسٌن رضا

 و.و. كرار يحًذ غازٌ 28

  محمد غافل رحٌم منشد

  محمد نعمة محمد حبٌب

  مرتضى احمد مهدي كاظم 

  مرتضى عبد الكرٌم محمود 

 و.و.عهٍ جاسى عثُذ 29
  مرتضى على طعمة حسون

  مرتضى علً كاظم 



  يرتظً عقُم عثذ هللا

  مرٌم علً عبود عباس

 و.و. يرتضً صانح يهذٌ 30

  مرٌم ناظم عباس

  مصطفى باسم فرحان نعمة

  مصطفى مٌري حسونً 

  مصطفى ٌحٌى مظلوم 

 و.و. تتىل اسًاعُم حسٍ 31

  مصعب جبار عناد كاظم

  منتظر منٌر حمٌد

  مهدي علً ابراهٌم 

  مهدي فلحً لوتً 

 و.و. سحر يهذٌ جثار 32

  مؤمل ناصر حسٌن جبر 

  مٌثم شاكر حمود كرٌم

  نبٌل شهٌد ساجت 

  نسرٌن صبار محسن عٌسى 

 و.و. عهٍ َىرٌ عثذ انسهرج 33

  نور امٌر محمد كاظم 

  نور حٌدر حمزة كاظم 

  نور علً محمد موسى

  نور محسن عبد محسن

 و.و. انهاو عثذ عثذ انسهرج 34

  نور منتظر عبد الكاظم 

  نور نصر نعمة عبود ابراج

  هبة اٌاد جمٌل

  الكاظم هدٌر جواد عبد

 و.و يحًذ صادق انًذٍَ 35

  هٌام مرزة هادي

  هٌثم حسٌن سوادي هادي

  ٌاسر عبار جغٌم عبود

  ٌاسٌن كاظم شرٌف محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 سئٍس القسن                                                                                                                            

                                

   كشاس عثذ االلَ الخالذيأ.م.د                                                                                                                   

             

 


