
قياٗ القبْلالدزاض٘األختضاظالللٔ٘األضه السباعٕت

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطتريالقاىٌْ الدّلٕاحلقْقضسٚ ادٓب محٔد عبد1  

ذّٖ االعاق٘ ّاالحتٔاجات اخلاص٘/ االمتٔاشاتدبلْو عاِلكٔنٔاٛ حٔاتٔ٘ ضسٓسٓ٘الطبعناز عبداللسٓه جباز محْد2

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتدكتْزاِكٔنٔاٛ طبٔ٘الطبدزز كامل جباز خغري3

القبْل العاوماجطتريكٔنٔاٛ طبٔ٘الطبحيني امحد ذلند خغري4

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتماجطتريكٔنٔاٛ طبٔ٘الطباالٛ عبد رلْز زله5

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريكٔنٔاٛ طبٔ٘الطبشٓيب عامس ىضٔف جاضه6

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتدكتْزاِعله االدّٓ٘الطبعبداهلل كاظه زحٔه غبٔب7

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريتػسٓحالطبذلند غَاب امحد كيعا8ٌ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياىطج٘ ّاجي٘الطبامحد ذلند فاعل علْا9ٌ

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتدكتْزاِاحٔاٛ دلَسٓ٘الطبعبدالطتاز اضْد كْكص حاجه10

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (ذّٖ الػَداٛ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطترياالحٔاٛ اجملَسٓ٘الطبضلٔه عبداالمري جابس مظلْو11

(تعْٓض املتغسزًٓ)اىل  (ذّٖ الػَداٛ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطترياالحٔاٛ اجملَسٓ٘الطبىَل٘ كاظه حيتْش حال12ّٖ

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطتريفٔصٓاٛ طبٔ٘الطبخلٔل امساعٔل جابس ضعد13

(ذّٖ الػَداٛ)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطتريفٔصٓاٛ طبٔ٘الطبٍاجس محد صيلال جاضه14

القبْل العاوماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدضٍ٘دٓل علٕ حيظل صباح15

القبْل العاوماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدض٘حٔدز عبدالسعا ىعنُ ضلنا16ٌ

القبْل العاوماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدض٘ىْزاملضطفٙ علٕ زحٔنُ بد17ٌ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدض٘دىٔا ضلٔه جْاد كاظه18

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدض٘علٕ ضامٕ ٍاغه فاحل19

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدض٘منري ىضري ضلناٌ عل20ٕ

ذّٖ الػَداٛ/ االمتٔاشاتماجطترياهليدض٘ املدىٔ٘اهليدض٘بػاز ٍاغه عبداحلطني كاظه21

القبْل العاوماجطترياهليدض٘ االللرتّىٔ٘ ّاالتضاالتاهليدض٘حطً زاجٕ ذلٔل ٍلٔل22

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتماجطترياهليدض٘ االللرتّىٔ٘ ّاالتضاالتاهليدض٘شٓد قاضه جعفس تق23ٕ

 صباح2018ٕ-2017األّل علٙ القطه للعاو ماجطترياهليدض٘ االللرتّىٔ٘ ّاالتضاالتاهليدض٘ضجٙ عالٛ غين عراب24

(ذّٖ الػَداٛ)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطترياهليدض٘ االللرتّىٔ٘ ّاالتضاالتاهليدض٘االٛ جئد خغري ذلند25

القبْل العاودكتْزاِاهليدض٘ املٔلاىٔلٔ٘اهليدض٘حئٙ فسج طُ عبٔد26
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القبْل العاوماجطترياهليدض٘ املٔلاىٔلٔ٘اهليدض٘ىْز حٔدز ذلندجعفس ىاج27ٕ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياهليدض٘ املٔلاىٔلٔ٘اهليدض٘ىْزِ فدسٖ كاظه عباع28

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياهليدض٘ املٔلاىٔلٔ٘اهليدض٘عقٔل مطػس زله عبدالعباع29

(تعْٓض املتغسزًٓ)اىل  (ذّٖ الػَداٛ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطترياهليدض٘ املٔلاىٔلٔ٘اهليدض٘قٔظ ضلناٌ كاظه زعٔد30

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتماجطترياهليدض٘ اللٔنٔآّ٘اهليدض٘علٕ ذلند لفتُ محْد31

القبْل العاوماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوآمي٘ مَدٖ ابسأٍه حط32ً

 صباح2018ٕ-2017األّل علٙ القطه للعاو ماجطتريالفٔصٓاٛالعلْومساح اىْز عبد السمحً ضعٔد33

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوذلند ذلٕ عباع محْد34

القبْل العاوماجطتريالفٔصٓاٛالعلْومسِّ مظفس ذلنْد داّد35

تعْٓض املتغسزًٓ/االمتٔاشاتماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوٓامسني صادق خلف عْٓد36

القبْل العاوماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوعلٕ ذلطً ىْاز حطني37

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوازّٚ زعد ضعداهلل امحد38

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوعنس امحد ذٍٔب خلف39

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريالفٔصٓاٛالعلْوبالل زضً عبٔد شٍا40ّٖ

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتدكتْزاِاللٔنٔاٛالعلْومتازا قدزٖ ميَٕ ضدخا41ٌ

اليفق٘ اخلاص٘دكتْزاِاللٔنٔاٛالعلْوعناز عبدالٍْاب داّد مطله42

القبْل العاوماجطترياللٔنٔاٛالعلْوذلند صباح ذلند عبدالسمح43ً

القبْل العاوماجطترياللٔنٔاٛالعلْوعنسّ عبدالسحٔه عبدالضند ذلندلطٔف44

القبْل العاوماجطترياللٔنٔاٛالعلْودٓيا محٔد حٔدز ٍاغه45

القبْل العاوماجطترياللٔنٔاٛالعلْوضازٗ حبٔب جاضه كاطع46

ذّٖ الػَداٛ/ االمتٔاشاتماجطترياللٔنٔاٛالعلْوشٓيب علٕ عبداللسٓه ذلندعل47ٕ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياللٔنٔاٛالعلْوزاىٔا كسٓه محٔد عٔال48

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياللٔنٔاٛالعلْوضجاد ضعد عبْد ذلندعل49ٕ

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتماجطترياللٔنٔاٛالعلْوعرزاٛ عباع جباز غال50ٕ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطترياحلاضباتالعلْوىْز عامس محصٗ متعب51

(ذّٖ الػَداٛ)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطترياحلاضباتالعلْومسس امحد فاعل محد52

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطترياالضرتاتٔجٔ٘العلْو الطٔاضٔ٘علٕ مْضٙ فٔاض متني53

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطتريالطٔاضٔ٘ الدّلٔ٘العلْو الطٔاضٔ٘ٓطس أمحد كايف حي54ْ

ذّٖ الػَداٛ/ االمتٔاشاتدكتْزاِالطٔاضٔ٘ الدّلٔ٘العلْو الطٔاضٔ٘ثياٛ صباح عباع ىاصس55

اليفق٘ اخلاص٘دكتْزاٍِيدض٘ املعلْمات ّاالتضاالتٍيدض٘ املعلْماتذلند عبداجلباز محٔد محٔد56ٖ



اليفق٘ اخلاص٘دكتْزاٍِيدض٘ املعلْمات ّاالتضاالتٍيدض٘ املعلْماتمٕ حامت عبْد مْض57ٙ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريٍيدض٘ املعلْمات ّاالتضاالتٍيدض٘ املعلْماتمضطفٙ ذلند عْاد ذلند58

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريٍيدض٘ الػبلات ّتقئات الػبل٘ الدّلٍٔ٘يدض٘ املعلْماتشٍساٛ شٓداٌ عٔدٖ عل59ٕ

اليفق٘ اخلاص٘ماجطتريادازٗ اضتجناز ّمْازداقتضادٓات االعنالمئ٘ زاٜد صبخٕ ٓاضني60

تعْٓض املتغسزًٓ/ االمتٔاشاتماجطتريتقئات احٔأٜ٘التقئات االحٔأٜ٘مضطفٙ كاصد ذلٔبظ ذلند61

عرزاٛ عبداحلطني ذلند بسٓطه62

املعَد العالٕ لتػدٔط 

العقه ّالتقئات 

املطاعدٗ علٙ االزلاب

(ذّٖ غَداٛ احلػد الػعيب)اىل  (تعْٓض املتغسزًٓ)تدّٓس مً / االمتٔاشاتماجطتريعله االجي٘ التطبٔقٕ


