
 

 

 ذساعٍ ــنهعاو انًششفٍُ ــطهثح وانــاناء ـعًأــتح ــًـائـــل

(1028 - 1029) 

 

 

 أســـم الطالب ت

 المشرف

 محي الدين أ.د.  رعد شمس الدين عثذ انذغٍُ عهٍ ادًذ عالء انذٍَ  .1

 اعُم اَصُف جاعى  .2

 سعد ايات غني طعمه  .3

 جاعى كشَى تُُاٌ  .4

 انذغٍُ دمحم جاعى دمحم انجهُهٍ  .5

 دمحم حيدر فرزدق جاسم  .6

 انعثُذٌ نجثاس عثذ انىادذ أ.عثذ ا صهشاء يىفك عثذ انغتاس دواح 1

 فرحان محسن صالحزهير  2

 صهُش َاصش نطُف كاظى انًُادٍ 3

 فشداٌ صَذوٌ صالح يذغٍ 4

 صَُح عايٍ عثذ انعانٍ جعفش 5

 عذش عالء اتشاهُى عهىاٌ 6

1 
 ابراهيم سامي د.دمحم عزساء جاعى دمحم َجى

 

 

 

 

  

2 
 عباس علي قيس عبود

3 
 انعُال عهٍ كشَى يُصىس

4 
 عهُاء عادل عثذ انشضا دًىد

5 
 رؤوف عمار ياسر اموري

6 

 دمحم عًُش ادًذ يشاد



 عبد الرحمن د.علي خالد يُتظش َاعٍُ دمحم دغٍُ 1
 
 ادًذ يجُذ عثذ انجثاس انًجُذ 2 

 اسواق ثايش اعًاعُم اععذ 3

 اعًاء فؤاد عثذ انمادس يذًىد 4

 عهغثُم صائة صثشٌ 5

6 
 دغٍُ عثاط غضاٌ خًاط

 و هانح ادًذ عثُذو. ايُح دغاو عثاط 1

 سجاء شاكش ادًذ خهُم 2

 سعىل عثذ انكشَى عثذ انًجُذ 3

4 
 ريم بسام سعد عبد الجبار

 صَذوٌ تىفُك عثذ انعضَض عثذ هللا 5

 عاسج واثك َىَظ يذًىد 6

 دمحم حامد كاظملينه  7

 علي د.ابراهيم لطيفم. عشي يذًىد عهٍ دًذ 1

 شًُاء كايم عطا هللا دغىٌ 2 

 دغٍعضَضج عهٍ عثذ  3

 عالء اَاد غاَى تشُش 4

 عهٍ دغٍُ عهٍ اتشاهُى 5

7 
 فاسط جاعى دمحم ال غضُة



1 
 صانخ و.د.صثشَح عهٍ كشاس جعفش يىعً ععذوٌ

 

 

 

 

 

 

  

2 

 ُذس صادةكشاس د

3 

 نثًُ اعايح تاعى يهذٌ

4 

 دمحم دًضج كاظى عثذ هللا

5 

 دمحم فانخ عثذ انذغٍ فاضم

6 

 دمحم لاعى دمحم فُاض

7 

 َجاج يصطفً دمحم يصطفً

1 
 دغٍُ و.د.دمحم ادًذ وعاو فاضم ادًذ ضادٍ

2 
 َصُش عثذ انمادس كايم

3 
 َهاد َاصش دغٍُ غاصٌ

4 
 ادًذ هاجش عايش عثذ انكشَى

5 
 هاٍَ دغٍ رَاب جذوع

6 

 يُتهً َجى جىاد كاظى

 



 و .د خهىد َاعٍُ دغٍُ أ. شهذ عهٍ عطا هللا 1

 سفم َاصش دغٍُ 2

 عهىد جًال سجة 3

 عاسج عفُاٌ داود  4

 هذي اتشاهُى دغٍُ عاشىس 5

 سشا دمحم غاَة 6

 

  ععذ نطُف انذًذأ.و .د  يىعً جشٌوفاء فخشٌ  1

 ًح دثُة عُغًعًش َع 2

 خهىد عثذ انشدًٍ ادًذ 3

 سايب عباس حسين فنجان 4

 صهشاء ععُذ عثذ انذغٍُ عًشاٌ 5

 

 


