
 الطابق الثانً / ( البناٌة الجدٌدة1قاعة رقم )

      طالب 13:  الدكتوراه / المرحلة

 طالب   14الماجستٌر :            
 ماجستٌر دكتوراه ماجستٌر دكتوراه

 
 انس اسعد حمدي محمد

 
 حربً مٌسر عباس محمود احمد ٌاسٌن خالص مشعان حسٌن

 
 اوس قٌس شكري

 
 ابراهٌم نارٌمان مثنى محمود محمد صالح عبد معتز جمعه عواد

 
 اٌاد عواد محمد خلف

 
 عباس نصر موفق مروة سعدي محمود هادي منار جاسم

 
 خالد شاكر محمود

 
 حمد حمٌد هاجر ستار منٌر صالح حمد خلف صالح عبدهللامنار 

 
 زهرة مدحت رفعت علً

 
 عباس همام سالم هناء عبدالخالق محمد خلف منال ٌونس

 
 صباح سلمان حمدي

 
 سلٌمان ٌاقوته داود وصفً حامد عبٌد منتهى فارس محمد

 محمد خلٌل علٌوي
 

 مجٌد غافل منى اٌاد

 
 خلف منال ٌونس 

 
 

 محمد ٌونس فرحان   محمود عبدالرحمنمهدي  

 



 الطابق الثانً / ( البناٌة الجدٌدة2قاعة رقم )

 طالب   33الماجستٌر :            

     
 ماجستٌر ماجستٌر ماجستٌر ماجستٌر

 زًذ يسًذ يدٍذتٓاء  اٌاد عهً نطٍف اتزاٍْى ازًذ عذَاٌ ازًذ عثذهللا   عثذهللا  اثار يتعة

 لذٔري صانر تٍظٍز زًٍذ اٌشاٌ زظٍ ازًذ طهًٍاٌ  ازًذ عطٍح كعٕد خهف  اثٍز عثذانٓادي  زُشم  

 ازًذ  اتزاٍْى خُاٌ زداب اٌالف زٍذر صازة شاكز ازًذ نؤي طانع خاتز  ازًذ  تذر  خهف  عثاص

 زظٍٍ يسًٕد زارث طعذ انًدٍذ  زظٍٍ اًٌاٌ  عثذ ارٌح طانة رٔكاٌ  زًذ  زظٍٍ  يُصٕر  ا

   عطٕاٌ طاخذ زذٌفّ اًٌٍ ْاشى يسًذ خاطى  اسْار تٕفٍك خاطى  ازًذ  طعذ  عثذ  يدٍذ 

 عهً اتزاٍْى زظٍٍ يذزت عثاص يسًذ تارق طثٓاٌ االء فٕسي عهً زظٍ  ًاعٍم  طعٍذ  اطازًذ  

 كاظى عثذ زٍٍُ عهً  اطًاعٍم تظًّ ٌاطز ايُّ طفٍاٌ عثاص   ازًذ  عثذ اندثار  زظٍ 

 خضٍز غشال خضٍز عثاص زًادِ خانذ تهظى كاظى ايُّ يسًذ عثذانسظٍٍ  ازًذ عثذهللا فاضم عهً 

 عثذهللا خاطى خهف يسًذ   
 

 

 

 

 

 



 الطابق الثالث / ( البناٌة الجدٌدة3قاعة رقم )

 طالب   33الماجستٌر :            

     
 ماجستٌر ماجستٌر ماجستٌر ماجستٌر

 ازًذ يسظٍ عايز ازًذ شٓذ يٕسر طًٍٍ اتزاٍْى  عثذهللا اتزاٍْى رَذِ خهٍم  صالذ انذٌٍ دانٍا ٌٕطف

 عهً خهف عثاص سٌٔذ ْذال يسًٕد زظٍٍشًٍاء  عهً زظٍ رٔاء زظٍٍ طعذهللا تشٍز دٍَا عٍظى

 زظٍٍ اتزاٍْى عثاص يُفً عظاف اتزاٍْى صانر ازًذ عثذ صانر ازًذسٌُة  يسًذ صانر دٌُا اٌاد

  خًعح عثذ انززًٍ  غاَى يسظٍ خعفز صفاء ازًذ خهف عهً طانً صثاذ  اتزاٍْى رائذ خًال

 خاطى شتز عثذانغفار رخة خاطى عهً طانة زظٍ طهك طعاد عهً عذاي يٍٓذي ازًذ تذريراٍَا 

 عاٌذ عثذانخانك عثذهللا اَض ٌسٍى اطًاعٍم طثٍّ تٍاٌ عهً زًذ طعذٌٔ زظٍ يسًذ زظٍ راٍَّ دْاو

 عثذهللا طهطاٌ عثذهللا زظٍٍ يسًذ كزٌى طٍف عًاد  يظزْذ طٍُاء طاًْ زًادي ظاْز رتاب ياخذ

 عثذانعشٌش عثذهللا يثُى كاظى عثذ انٕازذ عائشّ َدى عٍظى ازًذ شايم خانذ عثاص فذعى رلٍّ اتزاٍْى

    زظٍٍ عهً رَا زظٌٕ
 

 

 

 

 

 



 

 الطابق الثالث / ( البناٌة الجدٌدة4قاعة رقم )

 طالب   31الماجستٌر :            

     
 ماجستٌر ماجستٌر ماجستٌر ماجستٌر

 خاتز يشعم يسًذ عثاص زظٍٍ عهً فاطًّ ياْز زًادي صانر عًز زافع يسًذ طانة عثًاٌ يشتاٌ

 عشٌش يسًذ يسًذ عثذااليٍز عهً شكٕر لَٕداكٕل زًذي خهف زًذ عًز زًٍذ يسًذ عدٍم عدٍم عهً

 يسًذ خاطى يسًذ عثذانزساق الزح طهطاٌ كزار زاتى زظٍٍ عهً عًز رخّ خادهللا عهً عذَاٌ زًذ

 عهٍٕي ازًذ عثذهللايسًذ  يسًذ زًذ نًٍاء خهٍم يسًذ زًٍذ عًز عاٌذ يسًذ خاطى عهً يسًذ

 خهف صانر يسًذ عثذانُثً يسًٕد شاكز  يسًذ ثايز  يسًذ صثسً عًز ٔنٍذ عشأي ازًذ عهً ْالل

 عهً زظٍٍ يسًذ يٕفك تٕفٍك صاتز يسًذ  ضٍاء ُْذي َصٍف غاَى عطا غٍذاٌ طتار عهً ٔصفً

 اتزاٍْى يسً يزِٔ لذٔري اتزاٍْى رسٔلً يسًذ عادل يسًذ عداج فاتٍ زًذاٌ نطٍف عهً عًاد كزٌى

 رشٍذ يسًٕد يظزٔر شكز  عثًاٌ زًشج فاتٍ طالو خاطى عٍذاٌ عًاد ْاٌض

    
 


