تذىث تخرد طهثح قسى اِحار نهعاو انذراسٍ 5102-5102
قسى اِحار  /فرع انًسًارٌ ()5102/5102
خ

اضى انطانة

ػُٕاٌ انثسث

اضى انًشرف

.1

اضؼع ضضٛر ػثٛص

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص يطًارٚح يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح

.2

اضٛا طانر زطاب

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص الرظاظٚح يٍ ػظر أر انثانثح

.3

زطاو خًٛم ػسٚس

و.و خاضى ػثع االيٛر

َظٕص يطًارٚح غٛر يُشٕرج يٍ ػظر انطٕير٘ انسعٚث
()2004/2112ق.و يٍ انرسف انؼرالٙ

.4

زطاو ْاظ٘ كرٚى

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص الرظاظٚح يُشٕرج يٍ ضالنح أر انثانثح يٍ ػٓع انًهك
أيار ض 2032-2046( ٍٛق.و)

.5

زطٍ زًسج زياش

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص الرظاظٚح غٛر يُشٕرج يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح

.6

زطٍ ػثار ػثع زٚع

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص يطًارٚح يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح

.7

زٛعر كرٚى خثار

و.و ٔالء طاظق ػثع ػهٙ

َظٕص يطًارٚح

.2

زٛعر يٓع٘ يٕضٗ

و.و خاضى ػثع االيٛر

لراءج انُظٕص انًطًارٚح يٍ ضالنح أر انثانثح ػشرار

.9

ضانع زطٍ خثار

و.و ٔالء طاظق ػثع ػهٙ

َظٕص يطًارٚح

.10

ضانع شعاظ َؼٛى

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح

.11

زْراء خهٛم يسًع

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح

.12

ضارج زط ٍٛيسًع

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح (يالتص ٔازٚاء)

.13

ضٛاء يدثم يسطٍ

و.و خاضى ػثع االيٛر

َظٕص يطًارٚح

.14

ػالء زازو ػثع انؼظٛى

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص الرظاظٚح يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح
( 2004_2112ق.و )

.15

ػه ٙفهص ياشٙ

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص الرظاظٚح يُشٕرج يٍ انًرسف انؼرال ٙيٍ ضالنح أر
انثانثح

.16

ػه ٙيسٛم ظٔٚر٘

و.و ٔالء طاظق ػثع ػهٙ

َظٕص يطًارٚح

.17

ػًار طثار زًع

و.و ٔالء طاظق ػثع ػهٙ

َظٕص يطًارٚح

.12

غعٚر يٓع٘ خاضى

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح

.19

فاطًح ػًاظ زًٛع

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح(يالتص ٔاالزٚاء)

.20

فاطًح ٚاش ضضٛر

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح

.21

نًٗ زًٛع زطٍٛ

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص يطًارٚح يٍ ػظر انًهك شٕنكٙ

.22

يسًع رافغ طانر

و.و خاضى ػثع االيٛر

َظٕص الرظاظٚح يعُٚح أر انثانثح

.23

يطهى َدى ػثع

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

كراتاخ يطًارٚح ف ٙاالضراو االضطٕاَٛح ف ٙػظر انثاته ٙانمعٚى

.24

يظطفٗ رزاق تعر

و.و زٛعر ػمٛم

َظٕص الرظاظٚح يٍ ػظر ضالنح أر انثانثح ( 2004_2112
ق.و )

.25

يٓا ػثع انسط ٍٛازًع

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح

.26

َٕر انٓعٖ طالب غٛاع

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص الرظاظٚح غٛر يمرٔءج يٍ ضالنح أر انثانثح

.27

ْعٖ يطهى كاظى

أ.و.ظ يُٓع ػاشٕر

َظٕص يطًارٚح

قسى اِحار  /فرع انقذَى ()5102/5102
خ

اضى انطانة

ػُٕاٌ انثسث

اضى انًشرف

.1

ايدع ضاي ٙكايم

و.ظ ازًع نفرح

انثٕٛخ انٕٓٛظٚح ف ٙتاتم

.2

خاضى كرٚى كاظى

و.ظ ازًع نفرح

انًكاَح انسضارٚح ٔانطٛاضٛح نًعُٚح انٕركاء ف ٙتالظ
ٔظ٘ انرافعٍٚ

.3

زازو كٕرز طثاذ

و.ظ ازًع نفرح

انسركح انؼًارٚح ف ٙتاتم

.4

زطٍ يطر طانر

و.ظ ازًع نفرح

االضًٌُٕ ف ٙانؼظر انثاتهٙ

.5

زطٍ ْاظ٘ ضاٚة

و.ظ ازًع نفرح

انرضٕو اندعارٚح ف ٙزضارج انؼراق انمعٚى

.6

زط ٍٛخًال ٚاضر

و.ظ ازًع نفرح

االػٛاظ ٔاالزرفاالخ انعُٛٚح ف ٙتالظ ٔاظ٘ انرافعٍٚ

.7

زط ٍٛزًٛع كرٚى

و.ظ ازًع نفرح

فٍ انُسد ف ٙانسضر

.2

زًٕظ ػثٛع َؼًح

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

يطر نهًٕالغ االثارٚح فَ ٙازٛح تظٛح

.9

زُ ٍٛرزٛى فهٛر

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

انًؼاتع ف ٙيعُٚح أر

.10

زٕراء تالضى طانر

و.ظ ازًع نفرح

يفٕٓو انرٚاضٛاخ ػُع انؼرال ٍٛٛانمعياء

.11

زٕراء لاضى فضم

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

انسٛاج انعُٛٚح ف ٙيعُٚح انٕركاء

.12

زٛعر طانر اتراْٛى

و.ظ ازًع نفرح

انطًاخ انفُٛح ٔانًؼًارٚح نؼظر فدر انطالالخ

.13

رائع رزٛى زًسج

و.ظ ازًع نفرح

ػًارج انًطرذ انَٕٛاَٙ

.14

رغعج خًال ػهٙ

و.ظ ازًع نفرح

انطٕفاٌ ف ٙانًظاظر انًطًارٚح

.15

رًٚح شكر يرزج

أ.و.ظ اًَار ػثع اندثار

يعُٚح انمعش ف ٙانًظاظر انٕٓٛظٚح

.16

ضدٗ راْ ٙزٚعاٌ

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

انًؼاتع ف ٙيعُٚح َفر ف ٙضٕء انرُمٛثاخ االثرٚح
ٔانُظٕص انطٕيرٚح

.17

طفاء لاضى كرٚى

و.ظ ازًع نفرح

انًمثرج انًهكٛح ف ٙأر

.12

ض ٙاثٛر ضؼٛع

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

االزٚاء ف ٙانؼراق انمعٚى

.19

ضٛاء يسْر زطٍٛ

و.ظ ازًع نفرح

زمٕق انسٕٛاٌ ف ٙانفكر انعٔ ُٙٚانمإََ ٙفٙ
زضارجانرافعٍٚ

.20

ػمٛم زط ٍٛكاظى

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

انًؼاتع ف ٙيعُٚح كٛش

.21

ػه ٙػثع انسطٍ رزٛى

أ.و ظ ضرار ػثع انسطٍ

انُسد ف ٙانؼظر االكع٘

.22

فارش يرزٔق ػٕاظ

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

يعُٚح اظب (تطًاٚح ٔظٔرْا انسضار٘ ف ٙانؼراق)

.23

فالع كرٚى غانٙ

و.ظ ازًع نفرح

انًعافٍ ف ٙانطهٛح انؼرت ٙضالل انؼظٕر انمعًٚح

.24

كرار زٛعر خثر

و.ظ ازًع نفرح

فٍ انُسد ػهٗ االنٕاذ ف ٙانؼظر االشٕر٘ انسعٚث

.25

كرار يسًع زًسج

و.ظ ازًع نفرح

انسًالخ انؼطكرٚح ٔاالشٕرٚح َسٕ تالظ تاتم ف ٙػظر
االشٕر٘ انسعٚث

.26

نٛث زطٍ فرج

و.ظ ازًع نفرح

يعُٚح َفر ف ٙانؼظر انثاته ٙانمعٚى

.27

يسًع خاضى ذانٙ

و.ظ ازًع نفرح

فطار االنف انثانث لثم انًٛالظ ف ٙانؼراق انمعٚى

.22

يظطفٗ خاضى يسًع

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

ضالنح نكش ٔظٔرْا ف ٙزضارج انؼراق انمعٚى

.29

يُٗ يك ٙػكاب

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

انطٕف يٍ انًدٕٓل ٔطرق انسًاٚح ٔانرطهض يٍ
االضطارِ ػُع انؼرال ٍٛٛانمعياء

.30

يُٓع ػثاش كاظى

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

يعُٚح أيـــَا

.31

َاخٚ ٙس ٗٛػثع زٚع

و.ظ ازًع نفرح

انسٛاج االخرًاػٛح ف ٙيظر انمعًٚح

.32

ْعٖ زازو يٕضٗ

و.و زٛعر ػمٛم

انًُدساخ انسضارٚح نهًهك االكع٘ َراو ض ٍٛف ٙضٕء

َظٕطّ انًهكٛح
.33

ْعٖ ضهٛم ترْاٌ

أ.و.ظ اًَار ػثع اندثار

االزٕال انشطظٛح ف ٙلٕاَ ٍٛزًٕ راتٔ ٙيمارَرٓا يغ
انمٕاَ ٍٛانؼرالٛح انمعًٚح

.34

ٔػع ضهًاٌ زطٍٛ

أ.و .ظ ػثاش انسطُٙٛ

انًؼاتع ف ٙيعُٚح ضثر

.35

اضالص يظٓر زطٍٛ

و.ظ ازًع نفرح

انعٔنح انثاتهٛح انسعٚثح انكهعٚح

قسى اِحار  /فرع االسمايٍ()5102/5102
خ

اضى انطانة

ػُٕاٌ انثسث

اضى انًشرف

 .1احُر يذًذ كاظى

أ.و ػه ٙانشٛص

انًطكٕكاخ ف ٙػظر انطهٛفح االيٍٛ

.2

ادًذ اكرو نعُثٍ

و.و نطٛف ذاّٚ

ًَاغج يٍ االضرزح انفاطًٛح

.3

ادًذ انذاجٍ عهُىٌ

أ.و ػه ٙانشٛص

انسه ٙف ٙانؼظٕر االضاليٛح

.4

أيجذ ياجذ عثذ

أ.و ػه ٙانشٛص

طُاػح انًطكٕكاخ ف ٙانؼظر االضاليٙ

.5

ايُرج دًسج يكٍ

أ.و ػه ٙانشٛص

انرسف انًؼعَٛح ف ٙانًٕطم

.6

تاسى عثذ هللا عثذ انذسٍ

و.و نطٛف ذاّٚ

يعُٚح ضايراء

.7

دُذر َجاح عثذ زَذ

و.و رخٕاٌ فٛظم غاز٘

تٛد اضٕاظ٘ انرراث ٙف ٙلضاء انشايٛح

.2

رؤي رضا صثخ

و.و نطٛف ذاّٚ

ذططٛظ يعَٛح ٔاضظ

.9

رَاو عهٍ عثذ انرسىل

و.و رخٕاٌ فٛظم غاز٘

انؼًارج ف ٙانسًسج انشرلٙ

.10

زَذ َاهٍ يراد

أ.و ػه ٙانشٛص

انثٕٛخ انرراثٛح ف ٙانعٕٚاَٛح

.11

زَُة عثذ انسماو عثذ انىادذ

و.و نطٛف ذاّٚ

ذططٛظ يعُٚح تغعاظ انًعٔرج

.12

زَُة يذًذ جاسى

أ.و ػه ٙانشٛص

انًطكٕكاخ انكٕفح ف ٙانؼظر االيٕ٘ ٔانؼثاضٙ

.13

سًُرج شثىط عُذاٌ

و.و طالذ ْاذف

يطكٕكاخ انطهفٛح ػثع انًهك تٍ يرٔاٌ

.14

شروق َعُى داتى

و.و رخٕاٌ فٛظم غاز٘

يشاْع انغُاء

.15

شًُاء عهٍ يذسٍ

و.و نطٛف ذاّٚ

ًَاغج انًثاَ ٙانًُسرح ف ٙانؼًارج انؼرتٛح االضاليٛح

.16

عماء دسٍُ كاظى

و.و طالذ ْاذف

انًآغٌ االضاليٛح َشؤذٓا ٔذطٕرْا

.17

عهٍ صثار صانخ

و.و طالذ ْاذف

لظر انًهك غاز٘ ذططٛطّ ٔػًارذّ

.12

عهُاء ردُى عهُىٌ

و.و طالذ ْاذف

يطكٕكاخ انطهٛفح ْارٌٔ انرشٛع

.19

غازٌ ياَع فماح

أ.و ػه ٙانشٛص

االضهسح ف ٙػظرانؼثاضٙ

.20

كرار كاظى غخُج

أ.و ػه ٙانشٛص

ػًارج خايغ االزْر ف ٙانؼظر انفاطًٙ

.21

يجتثً قاسى يذًذ

أ.و ػه ٙانشٛص

انًعرضح انًطرُظرٚح

.22

يذًذ شاكر َىَس

و.و طالذ ْاذف

يطكٕكاخ انطهٛفح انًؤيٌٕ

.23

يذًذ عثذ انرزاق دُضم

و.و طالذ ْاذف

انمثاب انًضهؼح َشؤذٓا ٔذطٕرْا

.24

يذًذ فاضم كاطع

و.و رخٕاٌ فٛظم غاز٘

ػًارج يسطح لطار انسًسج انشرلٙ

.25

يرتضً جىاد يذًذ

و.و طالذ ْاذف

زظٍ االضٛضر ذارٚطّ ذططٛطّ ٔػًارذّ

.26

يرتضً فاضم عثُذ

و.و رخٕاٌ فٛظم غاز٘

انؼًارج انؼطكرٚح ف ٙيعُٚح انًعزرٛح (انسًسج انغرت)ٙ

.27

يصطفً سانى يذًذ

و.و طالذ ْاذف

يطدع انمٛرٔاٌ ذارٚطّ ذططٛطّ ٔػًارذّ

.22

يها دسٍُ جثر

و.و نطٛف ذاّٚ

يرلع االياو انسًسج تٍ انماضى(ع)

.29

يهُذ صثرٌ كتاب

و.و طالذ ْاذف

انفطار ٔانطسف ف ٙانؼظر انفاطًٙ

.30

ًَُر دثُة جههاو

و.و رخٕاٌ فٛظم غاز٘

ذططٛظ ٔػًارج انٓالل انرراث ٙف ٙيسافظح انًثُٗ

.31

هاٍَ عماوٌ دُىاٌ

أ.و ػه ٙانشٛص

اندايغ االيٕ٘ ف ٙظيشك

.32

هذَم عثذ االيُر عثذ انذسٍ

و.و نطٛف ذاّٚ

انًطكٕكاخ ف ٙزيٍ انطهٛفح ػًر اتٍ انؼسٚس

.33

وعذ راهٍ دًسج

و.و طالذ ْاذف

انًطكٕكاخ ف ٙػظر انرضٕل (ص) زرٗ فررج انطهٛفح ػثع
انًهك تٍ يرٔاٌ

