
قٍاٚ الكبٕهالدراشٛاألختضاظالهمٗٛاألشي الرباع٘ت

الكبٕه العاًدنتٕرآاحٗاٞ دلّرٖٛالطبورتغٜ عبداهلل عبٕد جابر1  

الكبٕه العاًواجصترياحٗاٞ دلّرٖٛالطبامحد صباح عبدالٍيب عبداهلل2

الكبٕه العاًواجصترياحٗاٞ دلّرٖٛالطبِدٖر ذلىد عم٘ ذلىد3

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياحٗاٞ دلّرٖٛالطبذلىد ٌاِ٘ ذلصَ عمهي4

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياحٗاٞ دلّرٖٛالطبوٍاه ذلىد فٗاض فرج5

الكبٕه العاًدنتٕرآالفصمجٛالطبصدر الدَٖ شاو٘ عبد وصعب6

الكبٕه العاًدنتٕرآالفصمجٛالطبشارٓ حٗدر خالد فروا7ُ

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالفصمجٛالطبعالٞ صابر شّاب امحد8

الكبٕه العاًواجصتريفٗسٖاٞ طبٗٛالطبٌٕر وساحي عبداحلمٗي صاحل9

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريفٗسٖاٞ طبٗٛالطبعمٗاٞ حصني عاشٕر حاجي10

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريفٗسٖاٞ طبٗٛالطبحٗدر ناظي عٗصٜ عبداهلل11

تعٕٖض املتغررَٖ/ االوتٗازاتواجصتريفٗسٖاٞ طبٗٛالطبِدٝ جاشي ذلىد شّٗن12

الكبٕه العاًدنتٕرآنٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبرشا خمف جرب عم13٘

الكبٕه العاًدنتٕرآنٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبرزام شعالُ خٕرشٗد ِغب14

الكبٕه العاًواجصترينٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبدرٖد جعفر باقر حصني15

الكبٕه العاًدبمًٕ عاهنٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبِادٙ عم٘ فمٗح حص16َ

الكبٕه العاًدبمًٕ عاهنٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبعم٘ عبداهلل قاشي زب17ُٕ

الٍفكٛ اخلاصٛدبمًٕ عاهنٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبامساٞ شمىاُ رشَ زغري18
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الٍفكٛ اخلاصٛدبمًٕ عاهنٗىٗاٞ حٗاتٗٛ شرٖرٖٛالطبتٕفٗل حصني عٕدٓ نٍفٕذ19

الكبٕه العاًدنتٕرآنٗىٗاٞ طبٗٛالطبٍِد امحد عباس ابراِٗي20

الكبٕه العاًدنتٕرآنٗىٗاٞ طبٗٛالطبزِراٞ ناظي ذلىد عط21ٛٗ

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآنٗىٗاٞ طبٗٛالطبامحد عبدالهاظي محٗدٙ عىٕش22

الكبٕه العاًواجصترينٗىٗاٞ طبٗٛالطبحٗدر ٖاشني عم٘ نرٖي23

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترينٗىٗاٞ طبٗٛالطبدٖار عاده لطٗف ٖاشني24

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترينٗىٗاٞ طبٗٛالطبعم٘ عباس ذلىد نرٖي25

الكبٕه العاًدنتٕرآعمي االدٖٔٛالطبٌٕر عبدالصجاد جاشي امحد26

الكبٕه العاًدنتٕرآعمي االدٖٔٛالطبقاشي عبدالعباس زني راع27٘

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآعمي االدٖٔٛالطبزٍٖب غالب عمٕٗٙ حص28َ

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآعمي االدٖٔٛالطبزٍٖب خالد عم٘ عٗص29ٜ

الكبٕه العاًواجصتريعمي االدٖٔٛالطبقدرٓ فٗضن عبداجلبار عبدالهرٖي30

الكبٕه العاًواجصتريعمي االدٖٔٛالطببصاً عطا عم٘ حصني31

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريعمي االدٖٔٛالطبورٖي عدٌاُ طاِر شعٗد32

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريعمي االدٖٔٛالطبرحاب عبداملطمب ذلىدجٕاد ذلىٕد33

الكبٕه العاًدنتٕرآالكإٌُ العاًاحلكٕموٍٗا عبدالصالً وٕلٕد شّاب34

الكبٕه العاًدنتٕرآالكإٌُ العاًاحلكٕمشارٓ قاشي وٕات شاله35

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالكإٌُ العاًاحلكٕمعم٘ عسٖس محسٓ جاراهلل36

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالكإٌُ العاًاحلكٕمبفرَٖ جٕاد عم٘ قاشي37

الكبٕه العاًواجصتريالكإٌُ الدٔل٘احلكٕمشارٚ عم٘ عٗداُ حصني38

الكبٕه العاًواجصتريالكإٌُ الدٔل٘احلكٕمزٍٖب ذلصَ عجٗن عٕٖع39
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الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالكإٌُ الدٔل٘احلكٕماشأر شانر ذلىٕد امحد40

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالكإٌُ الدٔل٘احلكٕمورٖي قاشي عبدالرعا شعٗد41

ذٔٙ الصّداٞ/ االوتٗازاتواجصتريالكإٌُ الدٔل٘احلكٕمشارٚ ابراِٗي جبار جابر42

الكبٕه العاًواجصتريالكإٌُ اجلٍاٟ٘احلكٕماٖات لٗث شانر جبٕر43ٙ

الكبٕه العاًواجصتريالكإٌُ اجلٍاٟ٘احلكٕماٌغاً عبدالرمحَ انرٖي زراك44

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالكإٌُ اجلٍاٟ٘احلكٕمشاور عبدعم٘ جٍسٖن جبار45ٓ

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالكإٌُ اجلٍاٟ٘احلكٕمعم٘ امحد عم٘ حصني46

تعٕٖض املتغررَٖ/ االوتٗازاتواجصتريالكإٌُ اجلٍاٟ٘احلكٕمزِراٞ عم٘ عبدالهاظي وعم47ٛم

الكبٕه العاًدنتٕرآٍِدشٛ الطب احلٗات٘اهلٍدشٛصفا لٗث نٗالُ فرئز48

الكبٕه العاًواجصتريٍِدشٛ الطب احلٗات٘اهلٍدشٛبمصي وكداد رشٗد عبدالِٕاب49

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريٍِدشٛ الطب احلٗات٘اهلٍدشٛصفا جاشي ذلىد جمٗن50

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريٍِدشٛ الطب احلٗات٘اهلٍدشٛحٗدر ِادٙ ذلىد لفت51ْ

الكبٕه العاًواجصتريٍِدشٛ العىارٚاهلٍدشٛزِراٞ امحد رزٖج فرج52

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريٍِدشٛ العىارٚاهلٍدشٛباله ذلىد زواُ محاد53ٙ

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريٍِدشٛ العىارٚاهلٍدشٛدعاٞ رزام وّدٙ شٕاد54ٙ

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياهلٍدشٛ االلهرتٌٔٗٛ ٔاالتضاالتاهلٍدشٛخدجيْ وٗصر ذلىدصاحل مسني55

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياهلٍدشٛ االلهرتٌٔٗٛ ٔاالتضاالتاهلٍدشٛورٔٓ ابراِٗي شمىاُ جاشي56

الكبٕه العاًواجصتريٍِدشٛ المٗسر ٔااللهرتٌٔٗات البضرٖٛاهلٍدشٛوضطفٜ خغري ابراِٗي عم57٘

الكبٕه العاًواجصترياهلٍدشٛ الهٗىٗأٖٛاهلٍدشٛاّٖاب عٗاٞ راع٘ حص58َ

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياهلٍدشٛ الهٗىٗأٖٛاهلٍدشٛجٍْ ِٗثي حصَ وعط59٘

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياهلٍدشٛ الهٗىٗأٖٛاهلٍدشٛخمدُٔ قاشي خغري فمٗح60

الكبٕه العاًدنتٕرآاهلٍدشٛ املٗهاٌٗهٗٛاهلٍدشٛوضطفٜ عبداجملٗد ذلىد امحد61
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الكبٕه العاًدنتٕرآالهٗىٗاٞالعمًٕاّٖاب عدٌاُ شمىاُ دأد62

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالهٗىٗاٞالعمًٕورٔٓ محٗد جّاد شمىا63ُ

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالهٗىٗاٞالعمًٕرقٗٛ رعد زبار عٍٗسا64ُ

الكبٕه العاًدنتٕرآالفٗسٖاٞالعمًٕعم٘ ٌاظي صبار ذلىد65

الكبٕه العاًواجصترياحلاشباتالعمًٕدالٗا شفٗاُ شمٗىاُ صدٖل66

الكبٕه العاًواجصترياحلاشباتالعمًٕشّد راٟد عبد محٗد67

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياحلاشباتالعمًٕحٍني عالٞ عبدالصتار امساعٗن68

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياحلاشباتالعمًٕاٖالف شعد ذلصَ ٌاج69٘

الكبٕه العاًدنتٕرآاالشرتاتٗجٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛعبداهلل ٌاِض عباس ذلىد70

الكبٕه العاًواجصترياالشرتاتٗجٗٛالعمًٕ الصٗاشِٗٛالٛ داخن ٌاصر حاجي71

الكبٕه العاًواجصترياالشرتاتٗجٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛحرٖر عضاً ذلىد صهار72

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياالشرتاتٗجٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛإٌر امساعٗن رلمف عبد73

الٍفكٛ اخلاصٛواجصترياالشرتاتٗجٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛذلىد عبدالصادٓ عم٘ شعد74

الكبٕه العاًدنتٕرآالصٗاشٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛشداد ٌٕرٙ جاشي ذلىد75

الكبٕه العاًدنتٕرآالصٗاشٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛعىر شعد خالد وّد76ٙ

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالصٗاشٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛخالد عدٌاُ صاحب عم77٘

الكبٕه العاًواجصتريالصٗاشٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛزِراٞ عبداحلصَ ٌعٗثن جرب78

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالصٗاشٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛفاتَ حصني فٍجاُ عبداهلل79

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالصٗاشٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛحصني عم٘ راع٘ ٌضٗف80

الكبٕه العاًدنتٕرآالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٍِٗٛد مجعْ عم٘ ٌاصر81

الكبٕه العاًدنتٕرآالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛعفراٞ رٖاض ذلىد صاحل82

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛامحد حصني جاشي محاد83ٙ
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الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛعم٘ امحد عبد ورزٔك84

تعٕٖض املتغررَٖ/ االوتٗازاتدنتٕرآالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛحٗدر صاٟب عبدالرزام حص85َ

الكبٕه العاًواجصتريالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛغادٚ صفاٞ جبار عبدالرزام86

الكبٕه العاًواجصتريالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛامحد عٗداُ عرٖب جبار87ٚ

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛعباس حصني صاحب جابر88

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛامحد عبدالرمحَ ذلىٕد فارس89

تعٕٖض املتغررَٖ/ االوتٗازاتواجصتريالٍظي الصٗاشٗٛ ٔالصٗاشات العاوٛالعمًٕ الصٗاشٗٛمحٗد عم٘ حصَ دخٗن90

الكبٕه العاًدنتٕرآالعالقات االقتضادٖٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٌٕٗٛر شعد ابراِٗي شعٗد91

الكبٕه العاًدنتٕرآالعالقات االقتضادٖٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛعم٘ عبدالرحٗي ناظي عثىا92ُ

الكبٕه العاًواجصتريالعالقات االقتضادٖٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛاشاوٛ حصَ عم٘ وصري93

الكبٕه العاًواجصتريالعالقات االقتضادٖٛ الدٔلٗٛالعمًٕ الصٗاشٗٛلكاٞ ذلىٕد عبداهلل حص94َ

الكبٕه العاًدنتٕرآٍِدشٛ املعمٕوات ٔاالتضاالتٍِدشٛ املعمٕواترٖا قخطاُ ذلىد عبداحلهٗي95

الكبٕه العاًواجصتريٍِدشٛ املعمٕوات ٔاالتضاالتٍِدشٛ املعمٕواتابراِٗي نرٖي حٍُٕ ذلص96َ

الكبٕه العاًواجصتريٍِدشٛ الصبهات ٔتكٍٗات الصبهٛ الدٔلٍِٗٛدشٛ املعمٕواتٌٕاف عاور خمٗن ابراِٗي97

الكبٕه العاًواجصتريادارٚ الضريفٛ ٔالتىٕٖناقتضادٖات االعىاهورٔٚ عاده فاعن ذلىٕد98

الكبٕه العاًواجصتريادارٚ االشتثىار ٔاملٕارداقتضادٖات االعىاهزٍٖٛ عاور عبدالداٟي ذلىد99

الكبٕه العاًدنتٕرآتكٍٗات احٗاٟٗٛالتكٍٗات االحٗاٌّٟٜٗٛ بصري خغري ذلىد100

الكبٕه العاًواجصتريتكٍٗات احٗاٟٗٛالتكٍٗات االحٗاٟٗٛوضطفٜ محداُ ذلىٕد خغري101

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريتكٍٗات احٗاٟٗٛالتكٍٗات االحٗاٟٗٛشرٔر شعٗد شرٖدٚ ودلٕه102
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عم٘ عبداخلالل حصَ عمٕا103ُ

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الكبٕه العاًدنتٕرآالعكي ٔالتٍاشن الصرٖرٙ 

بمصي قخطاُ ذلىد عبٗد104

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالعكي ٔالتٍاشن الصرٖرٙ 

ٌغاه شامل عمٕاُ ناظي105

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الٍفكٛ اخلاصٛدنتٕرآالعكي ٔالتٍاشن الصرٖرٙ 

اشراٞ امحد لفتْ صاحل106

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الكبٕه العاًواجصتريعمي االجٍٛ التطبٗك٘

وؤٖد خمٗن عم٘ ذلىد107

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الكبٕه العاًواجصتريعمي االجٍٛ التطبٗك٘

فاتَ ٌادٙ ذلىد عال108ٙٔ

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريعمي االجٍٛ التطبٗك٘

متارٝ باشي ذلىد جراد109

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

الٍفكٛ اخلاصٛواجصتريعمي االجٍٛ التطبٗك٘

اٌتضار فاعن ٌاصر وضدك110

املعّد العال٘ لتصدٗط العكي 

ٔالتكٍٗات املاشاعدٚ عمٜ االزلاب

العكي الصرٖرٙ ٔالتكٍٗات املصاعدٚ        

عمٜ االزلاب

          دبمًٕ عاه        

   وعاده لمىاجصتري

الٍفكٛ اخلاصٛ

(6 -6)صفحة 


