
 5102َ-5102اٌؼاَ اٌذراضٍ  اضّاء طٍثح اٌمطُ إٌاخسىْ  واٌّؼُذوْ  واٌراضثىْ ِٓ اٌذور االوي

 
خ
  

 
 االضُ اٌطاٌة ٌرتاػٍ  

 
 وااٌّرزٍحٔىع اٌذراضح

 
 اٌرخصص

 
 ٔرُدح إٌهائُح دور اوي

 ٔاخر ػاَ صثازٍ /األوي  ازّذ طه ِهذٌ درب 

 Eِىًّ ٌغح  ػاَ األوي / صثازٍ ازّذ ضؼذوْ ورَُ  

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ اُِر زطُٓ زُّذ زطٓ 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ زطُٓ ِىٍ شاور زثُة 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ زُذر زطُٓ شىر  ػثىد 

 ِىًّ ػاَ األوي / صثازٍ زهراء طاٌة رزُُ ِسطٓ  

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ زهراء فارش ػٍٍ  

 راضة تاٌغُاب ػاَ األوي / صثازٍ ضُف  تادٌ تذر ِشؼً 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ػثذ اهلل ِىفك خفُف زّذاْ 

 ِؤخً ػاَ األوي / صثازٍ ػٍٍ خاضة وصُذ خفُف  

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ػٍٍ خثار رِضاْ ػٍىاْ 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ػٍٍ زطٓ غاٌٍ خثر 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ػٍٍ رزُُ ػثُص  زثُة 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ورار ازّذ ضاخد صثر 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ورار واظُ زافظ ػثذ 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ِاهر ػثذ اٌىاظُ خّاؽ خثر 

 ِؤخً ػاَ األوي / صثازٍ ِسّذ زّسج تهار وسار 

 ذرلُٓ لُذ ػاَ األوي / صثازٍ ِسّذ شىر زّىد ػٍٍ 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ٔدُ ػثىدِسّذ ػثذ اٌىاظُ  

 ذرلُٓ لُذ ػاَ األوي / صثازٍ ِسّذ ػٍٍ واظُ ِسّذ ػٍٍ 

 ِىًّ ػاَ األوي / صثازٍ ِسّذ ِسّىد رزُّح ِهر 

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ ٔىر إتراهُُ ػثذ زّىد  

 راضثح تاٌغُاب ػاَ األوي / صثازٍ هثح حميد جثار جاسم  

 ٔاخر ػاَ األوي / صثازٍ هّاَ وصفٍ هاشُ ػثاش 

 
 

 ٔاخسح عام األول / مسائي اترهاج اَّاْ ٔسر ورَ 

 ٔاخر عام األول / مسائي اثُر ِصطفً ػٍٍ ػثاش 

 ٔاخر عام األول / مسائي اضّاػًُ خىاد زطُٓ ِسطٓ  

 ٔاخر عام األول / مسائي زطُٓ زطٓ ضٍّاْ صاٌر 

 ٔاخر عام األول / مسائي زُذر ػاِر خسػً 

 5ِؤخٍح االِرسأاخ د عام األول / مسائي رؤي خاٌذ ػثذ اٌدثار ػثذ اٌطرار 

 ىًِّ عام األول / مسائي زَٕح شاور ٔاصر 

 ِؤخٍح عام األول / مسائي ضارج واطغ ػثىد فرج 

 ٔاخر عام األول / مسائي ضدا غاٌة ِسّذ ِهذٌ 

 ٔاخر عام األول / مسائي ضٍُّح ازّذ فاٌر زطٓ 

 ٔاخر عام األول / مسائي زاهذ ػثذ اٌسطٓ  شارق 

 ٔاخر عام األول / مسائي ػثذ اٌّسطٓ ػٍٍ ضُّر 



 ٔاخر عام األول / مسائي ػمًُ  ضؼُذ هذرش  ػٍُح 
 ٔاخر عام األول / مسائي ػالء اتراهُُ ضٍّاْ  
 ٔاخر عام األول / مسائي ػٍٍ ػثذ اٌسطٓ ِسّذ 
 ِىًّ عام األول / مسائي ػٍٍ ِسّذ ِسطٓ زطىْ 

  ِىًّ عام األول / مسائي لذاِح ػاِر زوٍ 
 ٔاخر عام األول / مسائي ِسّذ ذمٍ زاِذ ػثُذ 
 ٔاخر عام األول / مسائي ٔصُف خاضُ ِسّذ 
 ٔاخر عام األول / مسائي هُثُ خاضُ صُهىد فُصً  
 ٔاخر عام األول / مسائي وضاَ اتراهُُ رزُُ ػاذٍ 
 ِىٍّح عام األول / مسائي َاضُّٓ ٌُث خاضُ ِسّذ 

 
 

 راضة تاٌغُاب ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ازّذ غأُ زطُٓ 
 ِىًّ ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ازّذ وٌُذ ػدًُ راخر  
 راسة تانغياب ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ اِدذ خالب شّراْ 
 ناجح ذّثُــــــــً ِطائٍاٌثأــٍ / تشُر رػذ زطىْ 
 ناجح ذّثُــــــــً ِطائٍاٌثأــٍ / خّاي ِسّذ تذر زغُر 
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ زّسج ضاٌُ ػثذ شّخٍ 
 مكمم ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ زهراء ػّاد راضٍ ِؤٔص  
 مكمم ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ضاالْ ِاخذ ِسّذ زُذر 
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ػٍٍ ِدُذ زطٓ ػٍىاْ 
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ِسّذ ازّذ زطٓ خشاْ 
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ِسّذ رتُغ ػثذ اٌسهرج زطُٓ 
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ِصطفً ػثذ اٌخاٌك ػٍٍ  
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ ٔىر ضُاء  
 ناجح ذّثُــــــــً اٌثأــٍ /صثازٍ وائً ػثذ اٌىرَُ ػثذ اٌّدُذ ضٍّاْ 
 مكمم ذّثُــــــــً ِطائٍاٌثأــٍ / تُاْ  ٔثًُ خًُّ  
 
 

 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌثأــٍ /صثازٍ زطُٓ ػٍٍ تٍط ػٍٍ 
 راضة تاٌغُاب إخــــــــــــراج اٌثأــٍ /صثازٍ زُذر ٔدُ ػثذ راشذ 

 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌثأــٍ /صثازٍ ػٍٍ ضٍُُ خاضُ  وشاٌح 

 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌثأــٍ /صثازٍ ضّاء ِسٍ ػطُح ِسّذ 

 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثأــٍ /صثازٍ خاٌذ ػثاش شاَغ خاتر  
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثأــٍ /صثازٍ دػاء زطٓ شّخٍ خثر 

 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثأــٍ /صثازٍ أُص ٌطُف واطغصادق  
  ِىًّ ذمُٕــــــــــــاخ ِطائٍاٌثأــٍ / خضُر ػثاش زٕىْ  

 
 ٔاخر ذّثُــــــــــً  اٌثاٌـث /صثازٍ ازّذ ضاٍِ هُاي ػثذ اٌرضا  

 ٔاخر  ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ زطُٓ خسػً ِسُطٓ  صثر 

 راضة تاٌغُاب  ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ػثاش زطُٓ رػذ ٔافغ 

 ِىًّ ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ زُذر ػثذ شالوح  ػٍىُ  



 ٔاخر ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ػادي زاَر ضؼُذ ِخىر 

 ٔاخر ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ػالء واظُ ورَُ  ِخُف   

 ٔاخر ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ِسّذ رَاض  ِطٍُ زطُٓ 
 جحٔاخس ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ِروج زاذُ ِشرف ػثُذ 
 ٔاخر ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ِصطفً ػثاش خٍف ػٍٍ 
 ٔاخر ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ َاضر ِسّذ خسػً خىاد 
 ٔاخسح ذّثُــــــــــً /صثازٍاٌثاٌـث  ) ٔاززح(زُٕٓ  اضاِح ازّذ َىٔص  
 ِؼُذ ذّثُــــــــــً اٌثاٌـث /صثازٍ ػّار زطىْ ضهُ ػٍٍ  

 
 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌثاٌـث /صثازٍ ازّذ َاش خضُر ػثاش 
 ِؼُذ إخــــــــــــراج اٌثاٌـث /صثازٍ ازهر وصٍ زطٓ ضاٌُ 
 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌثاٌـث /صثازٍ اُِر طه زُّذ زطُٓ 
 ٔاخسح إخــــــــــــراج اٌثاٌـث /صثازٍ صفا ازّذ ضاٌُ ِسّذضؼُذ 
 ٔاخسح إخــــــــــــراج اٌثاٌـث /صثازٍ هثح ِدُذ ػثذ اٌطادج ِخىر 
 راضثح تاٌغُاب إخــــــــــــراج اٌثاٌـث /صثازٍ رَُ زطُٓ ِىزاْ ػٍٍ  
 

 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ /صثازٍاٌثاٌث  ازّذ ضؼُذ ػثىد فرج 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌـث /صثازٍ ثاِر شىود ػثذ اٌطرار ِطٍه 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌـث /صثازٍ ػثذ اٌرزّٓ ازّذ ػـراْ  
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌـث /صثازٍ ػٍٍ  ِىفك ِٕؼثر زطُٓ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌـث /صثازٍ اٌطرار ػطا اهلل ػّر ػثذاٌدثارػثذ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌـث /صثازٍ ِطصطفً ترهاْ َذ اهلل ػٍٍ 
 ِؤخٍح ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌـث /صثازٍ اضراء ػثذ اٌسطُٓ ِدُذػثذ اٌسطُٓ 

 

 تاٌغُابراضة  ذّثُـــــً اٌثاٌث / ِطائٍ اتراهُُ ِسّىد زطُٓ 

 ٔاخر ذّثُـــــً اٌثاٌث / ِطائٍ تارق زطُٓ ػُطً فٍُر 

 ٔاخر ذّثُـــــً اٌثاٌث / ِطائٍ تطاَ ضُاء ػثذ خٍف 

 ٔاخر ذّثُـــــً اٌثاٌث / ِطائٍ ٔىار ػٍٍ ِسّذ خثارج 

 ٔاخر ذّثُـــــً اٌثاٌث / ِطائٍ وٌُذ ضثان زٍٕ ِدٍٍ  

 راضة تاٌغُاب ذّثُـــــً اٌثاٌث / ِطائٍ ػّار صاٌر ِهذٌ  

 
 ٔاخسح إخــــــــــــراج اٌثاٌث / ِطائٍ ضّاذ ػثذ اٌىهاب ػٍٍ وهُة  

 ِؼُذ إخــــــــــــراج اٌثاٌث / ِطائٍ ضالَ ِسّىد شُٕشً زطٓ 

 ٔاخسح إخــــــــــــراج اٌثاٌث / ِطائٍ َاضُّٓ ػالء فاضً ػٍٍ 

 ٔاخر إخــــــــــــراج ِطائٍاٌثاٌث /  ػثذ اٌرزاق َسًُ رزاق خضُر 

 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌثاٌث / ِطائٍ ِصطفً ٌطُف  ِسطٓ ٔذأ 

 

 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌث / ِطائٍ ازّذ ػثذ اٌؼسَس ػثذاٌرزّٓ ازّذ 

 ٔاخسح ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌث / ِطائٍ إَاش ػثذ ػٍٍ ٔاخٍ 

 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ ِطائٍاٌثاٌث /  ػٍٍ ِسُطٓ واظُ خاضُ 

 ٔاخسح ذمُٕــــــــــــاخ اٌثاٌث / ِطائٍ ُِٕاء ػثذ اٌرزّٓ خؼفر ػٍٍ  

 
 

 ٔاخر ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ ازّذ ضؼذ صاٌر فٍُر  
 ٔاخر ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ ازّذ صالذ اٌذَٓ ػثذاٌدًٍُ اتراهُُ  
 حٔاخس ذّثُـــــً صثازٍاٌراتغ /  االء ػمًُ َىضف ِسّذ 
 ِؼُذ ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ زطُٓ وهاَ زطُٓ خاضُ  

 ِؼُذ ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ زُذر زطٓ لاضُ 
 ِؼُذ ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ زُذر ػثذ ػٍٍ خثُر 



 جحٔاخس ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ دػاء ػثاش هاشُ افضًُ  

 ٔاخر ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ ضاِر ازّذ دشر ػىدج 

 ِؼُذ ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ ِسّذ ثاِر ػٍٍ فراذ 

 ٔاخسح ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ ٔىر زُّذ صاٌر ػىدج  

 ِؼُذ ذّثُـــــً اٌراتغ / صثازٍ ػثاش فُصً خٍف واظُ  

 
 ِؼُذ إخــــــــــــراج اٌراتغ / صثازٍ اٌسىُ ِثًٕ َاضُٓ زطُٓ 

 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌراتغ / صثازٍ زطاَ ِسّذ ػثاش خرَثط 
 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌراتغ / صثازٍ رَثُٓ لادر تهدد لادر 
 ٔاخر إخــــــــــــراج اٌراتغ / صثازٍ ِظفر خثار ٌطُف  
 

 حٔاخس ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ اِاي ِسّىد ػطُح ػٍٍ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ ػثذ اهلل ضاِر خثار زطُٓ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ ضداد ػادي ٔصُف خاضُ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ ػٍٍ ػثذ اٌخاٌك ٔاصر ِىزاْ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ ِاهر ػثذ االُِر ِسطٓ ِسّذ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ ِسّذ راضٍ خثر زطىْ 
 ٔاخر ذمُٕــــــــــــاخ اٌراتغ / صثازٍ َاضر ِسّذ ػثذ ضؼُذ 
 

 ٔاخر أدب و ٔمذ اٌراتغ / ِطائٍ ماجد رحيم شخير سيالن  

 راضة تاٌغُاب أدب و ٔمذ  اٌراتغ / ِطائٍ مصطفى سعدون كريم  

 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ زطٓ  ازّذ ورَُ اتراهُُ 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ اضً فالذ ػثذ اٌىرَُ  هساع 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ضالَ خاضُ ِفرٓ غضُة  

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ زطُٓ ضٍُُ رشُذ ضؼُذ 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ شىاْ خالي فارش ػثذ اٌرزّٓ  

 تاٌغُابراضة   اٌراتغ / ِطائٍ ػصاَ ِسّذ ضىادٌ  

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ػٍٍ ػثذ اٌخاٌك ػثذاٌرضىي ػثذاٌّدُذ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ فاروق ورَُ خالب زطىْ  

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ لاضُ ػثذ ضُذ فؤاد 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ زُذر ضؼذ ِؼٓ ِهاوٌ  

 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ضُهة زُّذ ػثذاهلل طؼّح 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ رائذ فُصً ػثذ ػٍٍ زطىْ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ضٍّاْ ػُطً زطُٓ زطٓ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ِسّذ خثر ِغاِص وٍُهُ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ِرذضً هادٌ ِطر ِهاوٌ  
 

 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ازطاْ زطُٓ زّذاْ خاضُ 
 ٔاخر  ِطائٍاٌراتغ /  ازّذ زطُٓ ػٍٍ زطُٓ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ازّذ خًٍُ آُِ شثُة 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ازّذ غٍٕ ػثاش ِظٍىَ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ زُذر خاضُ ِسّذ خاضُ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ رو اٌفمار ضٍّاْ زطُٓ 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ضُّر لاضُ ِسّذ ػثذ اٌرزاق 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ ِهذٌ صاٌر ِهذٌ صاٌر  
 حٔاخس  اٌراتغ / ِطائٍ هثح ِسّذ فؤاد ضٍُُ صاٌر 
 ٔاخر  اٌراتغ / ِطائٍ َاضر ِسّىد تذر ِسّذ 
 


