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 زضوه عبدالضىد عصالديَ. د.ى.ث -2

 ضيظاُ نبري - 18
 ٌاضهة جباز-

 لة وةيداٌية توَيريٍةوةيةنى.) الى طةجناُ. ِةَلبرازدٌى ِاوضةز  ثَيوةزةناٌى-1
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 بسايي حمىد ابساِيي. ى.ً-2

 توَيريٍةوةيةنى.)  ٌا حونىيةناُ. بٍةِزةتية زةوغى ثةزوةزدة لةٌاو قوتاخباٌة ضاالزطةشةٌط  19
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 وةيداٌيية توَيريٍةوةيةنى).نوغتٍى ئافسةتاُ لةِزواٌطةى واوؤضتاياٌى ئايٍيةوة 
 (.ِةولَيس لةغازى

 ث.ى.د. غّال وةىل جباز-1 شيوةز ى.ً.
 د. ِةذاز خوزغيد ٌوزى-2
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 د. عبدالمة امساعين-2

 غةوبؤ اٌوز بهس-1 29
 خةزةٌد حاجى بهس-2

الى طةجناُ )توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى  طسفتة نؤوةاَليةتييةناُثؤَلَيٍى -
  ِةولَيس(.

 
 ً.غمَيس

 د.حمىد غواٌى -1
 د.دالازاً-

 نةذاَه نةواه زضوه-1 31
 غةومن فيضن-2

 
نازيطةزى زةشيمى لةضةز ثةيوةٌدية نؤوةاليةتيةناُ )توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية 

 لة غازى ِةولَيس(. 
 عبدالمة جوِس ناوةزاُ.ى.ً

 د.ضّى -1
 عبدالضىد عصالديَ. د.ى.ث د. -2

 زضوه
 

 خةٌدة ثػتيواُ-1 31
 ابساِييئاغتى -2

ةناٌى ثةزوةزدةنسدُ لةٌَيو خَيصاُ )توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى غَيواش-
 د.ئازاً-1 ً.ابساِيي  ِةولَيس(. 

 د.امساعين-2

32 
 عمى حمىد عبدالمة -1
حمىد ابساِيي -2

 عبدالسمحَ

ٌَيسطةلة نَيػاُ لة ِزواٌطةى واوؤضتاياٌى شاٌهؤوة ) توَيريٍةوةيةنى وةيداٌية 
 ً.تواٌا ى ضةالحةدديَ(.لةشاٌهؤ

 د.غظاُ-1
 د.شاٌا-2
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 غاناز خدز حةوة-1 33
 غَيواش عمى حمىد-2

)توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى  زاطةياٌدُ و ئاغتةوايي نؤوةاَليةتى-
 ِةولَيس(.  

 
 ً.زَيباش

 د.امساعين-1
 د.ٌادية-2

 زَيداز زشطاز ضميىاُ-1 34
 ضةزوةز ِاغي-2

و ثةيوةٌدى بة ِزةفتازى يازوةتى الى نازوةٌداٌى  ئةزكزاشى بووُ لة -
 ً. غمَيس  توٌدزوضتى، توَيريٍةوةيةنى وةيداٌية لة ٌةخوغداٌة حهوويةناٌى غازى ِةولَيس  

 ً. ئةظني
 د. وساد

35 
 غيىاء وّدى يوٌظ-1
 ضازة حمىد محداوني-2

تريواٌيٍى قوتابياُ بةزاوبةز بة واوؤضتا بةثَيي زةطةش، توَيريٍةوةنى وةيداٌية  -
 د. وساد  لة قوتاخباٌة ئاوادييةناٌى غازى ِةولَيس 

 د. جاله
 د. غةِال

36 
 غيالُ ابوبهس-1
 عمى وطتةفا-2

لةضةز ثةيوةٌدية خَيصاٌيةناُ. توَيريٍةوةنى  نازيطةزى تؤزة نؤوةاَليةتييةناُ-
 عبدالمة زضوهً.  لة غازى ِةولَيس  وةيداٌية

 د. عبداحلىيد
 ً. ناوساُ

. توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى ئةزنةناٌى خَيصاُ لة نؤوةَلطةى نوزديدا- زةياُ زةفيل واحد-1 37
 ِةولَيس.

 د. دالزاً د. ٌادية 
 ً. يوضف حطَ

 زَيرٌة عطىاُ يوضف-1 38
 ِةَلىةت دةزباع قاضي-2

ٌابيٍياُ لة غازى ِةولَيس، توَيريٍةوةيةنى وةيداٌية لةغازى ذياٌى  زةوغى-
 ِةولَيس 

 طاهرد.  ً. شَيوةز 
 ً. ئةظني

39 
 زةفيل قاسم مصطفى -1
 ئيالف ضتاز عصيص-2

نازيطةزى ذيٍطةى خَيصاُ لةضةز الداٌى ِةزشةنازاُ. توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية --1
 ً. عبدالطىيع  .  لة غازى ِةولَيس.

 د. شاٌا
 ئةضسيَ د.

41 
 ضٍاز بهس-1
 ً. لةغهس  ٌدوتيرى نؤوةاَليةتى دذ بة ثياواُ. تو ئيفتيّاً اوني-2

 د. عبدالمة خوزغيد
 ً . غمَيس

41 
 نةزيي محةدةوني -1
 حمىد مسري مجاه-2

زةوغى ذياٌى قوتابياٌى بةغةٌاوخؤييةناُ، بةغةٌاوخؤيي غةِيد غةونةت بة -
 ً. ضوشاُ  منوٌة

 د. ِيوا
 د. غظاُ

42 
 جَيطس ٌادز ِادى 

 بوغسة امحد حمىد  

، توَيريٍةوةيةنى وةيداٌيية لة غازى يةتىنؤوةاَل طؤِزاٌى لة ِزؤغٍبرياُ ِزؤَلى
 . ِةولَيس.

   
 د. امساعين غهاك 

 د. ضّى
 د. عصالديَ
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 حمىد ٌافع حمىد
 بٍياوني جةتؤ جاله 

 
 توَيريٍةوةيهى ئةٌرتؤثؤلؤذية _طوٌدى طسدةزةغة

 
 ً. يوضف حطَ 

 
 ً. ابساِيي
 ً. ٌادية
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 ضةيساُ فاضن -1
 د. حمىد غواٌى  بةِا نولتووززييةناٌى ثةيوةضت بة ثيطبووُ ى ذيٍطة.- امياُ حطَ -2

 د،ِةذاز
 د. دالزاً

 سلطانثةزَيص عىس -1 45
 غّسيظاُ عىس امحد-2

زةطداٌةوة نؤوةاليةتيةناٌى بة تايبةتبووٌى نةزتى تةٌدزوضتى. تويريٍةوةيةنى 
 وةيداٌية لة ٌةخؤغداٌة تايبةتيةناٌى غازى ِةولَيس  

  
 د. يوضف دشةيي 

 د. داود
 ً. عبدالطىيع

47 
 ئاغتى وزيا صاحل-1
 عثمانلكىاُ  رضوان-2

 ً. ئةظني )توَيريٍةوةيةنى وةيداٌية(ثةزوةزدةنسدٌى وٍداَه لةٌَيواُ ٌاش و توٌدوتيريدا
 د.دلػاد ضياوةٌد -1

 ً. عبدالطىيع -2

 اضيا زمحاُ عبيد-1 48
 بةِةغت عبدالسشام-2

 لةضانطاشى وةيداٌية توَيريٍةوةيةنى .ِزةوغى ذياٌى بةٌدنساواُ لةغازى ِةولَيس
 شاٌا.د -1 ضّى. د .ِةولَيس غازى طةوزاٌى

 شةزيا. د-2

 ى وٍداَهنسدٌنازيطةزى تةنٍةلؤذيا لةضةز ثةزوةزدة- وسوة فسيل تؤفيل 49
 د.جاله-1 د. ئةضسيَ  -
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