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 املادة : هنهج البحث العلوي           هدرس املادة : م. حيدر شاكر نىري                : الرابعت املرحلت 

 

 درجح انظعٍ انظُىٌ درجح انفصم االول درجح انفصم االول االطى خ

 كتاتح   رقًا   كتاتح   رقًا   ح  كتات رقًا  

 طتح وعشزوٌ  12 أرتعح عشز 11 اثُا عشز  11 احًد حًُد عهٍ خضُز 1

 ثًاَُح وعشزوٌ   12 ثالثح عشز  11 خًظح عشز 11 اطُم عهٍ شاكز يحًىد 1

 تظعح وثالثىٌ 11 عشزوٌ  12 تظعح عشز 11 ايم هادٌ رشُد حًىدٌ 1

 ثالثىٌ 12 خًظح عشز  11 خًظح عشز 11 اَاص يُعى اكزو حظٍ 1

 أرتعح وعشزوٌ 11 أرتعح عشز  11 عشزج  12 تالل تاطى فهُح حظٍ 1

 ثالثح وعشزوٌ 11 عشزج  12 ثالثح عشز 11 حذَفح إتزاهُى خهُم إطًاعُم 2

 خًظح وعشزوٌ 11 أرتعح عشز  11 أحد عشز  11 حظٍ قُض شهاب احًد 7

 عشزوٌ 12 عشز أحد  11 تظعح فقظ  21 حظٍُ غضثاٌ عثد يحًد 2

 خًظح وعشزوٌ  11 اثُا عشز  11 ثالثح عشز 11 حًُد حظٍ كُطاٌ 1

 واحد وعشزوٌ  11 عشزج  12 أحد عشز  11 حٍُُ ونُد حظىٌ يشكىر 12

 واحد وثالثىٌ 11 طثعح عشز 17 خًظح عشز  11 رطم كزَى يجُد شالل 11

 ثالثىٌ و اثُاٌ 11 طتح عشز  12 خًظح عشز  11 رطم يحًد طثع خًُض 11

 تظعح وعشزوٌ 11 طتح عشز  12 ثالثح عشز  11 رعد طهطاٌ إتزاهُى جىاد 11

 ثالثح وثالثىٌ 11 طثعح عشز  17 طتح عشز  12 رفم عشيٍ فاروق احًد 11

 ثالثح وثالثىٌ 11 طثعح عشز  17 طتح عشز  12 رؤي يحًىد عهٍ حظٍُ 11

 طثعح وثالثىٌ 17 ز تظعح عش 11 ثًاَُح عشز  12 سَُح سكٍ يُصىر نفتح 12

 واحد وثالثىٌ 11 طتح عشز  12 خًظح عشز  11 طزي رعد عهٍ حظٍُ 17

 ثًاَُح وعشزوٌ 12 أحد عشز  11 طثعح عشز  17 شهد احًد يحٍ يحًد 12

 ثالثىٌ 12 ثالثح عشز  11 طثعح عشز  17 شهد عثاص كاظى 11

 أرتعح عشز  11 تظعح عشز  11 خًظح عشز  11 صاتزٍَ حظٍ عهٍ إتزاهُى 12

 واحد وثالثىٌ 11 ثًاَُح عشز  12 ثالثح عشز  11 صانح عادل صانح عهٍ 11



 تظعح وثالثىٌ 11 عشزوٌ 12 تظعح عشز   11 ضحً َاظى يصطفً داود 11

عهٍ عثد انكزَى عثد انظتار  11

 كاظى

 واحد وعشزوٌ  11 اثُا عشز  11 تظعح فقظ 21

 ثالثح وثالثىٌ 11 طثعح عشز  12 طثعح عشز  17 عهٍ غانة جظاو حًُد 11

 ثالثح وثالثىٌ 11 ثًاَُح عشز  12 خًظح عشز  11 عًاد يحًد حظٍُ 11

 ثالثىٌ 12 طثعح عشز  17 ثالثح عشز  11 عًار خطاب يحًد خطاب 12

 ثالثح وثالثىٌ 11 ثًاَُح عشز  12 خًظح عشز  11 عًز صانح حًشج يحًد 17

 تظعح وعشزوٌ 11 تح عشز ط 12 ثالثح عشز  11 عًز فانح حظٍ 12

 ثالثح وعشزوٌ 11 عشزج  12 ثالثح عشز  11 عًز كزَى احًد طاهٍ 11

 أرتعح وعشزوٌ 11 اثُا عشز  11 اثُا عشز  11 ياجد حًُد إتزاهُى حظٍُ 12

 طتح وثالثىٌ 12 تظعح عشز  11 طثعح عشز  17 يحًد عادل كزَى حًُد 11

 تظعح وعشزوٌ 11 خًظح عشز  11 عشز أرتعح   11 يحًد عثد هللا احًد خهف 11

 واحد وثالثىٌ 11 أرتعح عشز  11 طثعح عشز   17 يزتضً فُصم يطشز 11

 طتح وثالثىٌ 12 ثًاَُح عشز  12 ثًاَُح عشز   12 يشتاق طانة داود حظٍُ 11

يصطفً عجُم عثد انحظٍُ  11

 رشُد

 خًظح وثىثىٌ 11 تظعح عشز  11 طتح عشز  12

 خًظح وعشزوٌ 11 ثالثح عشز  11 اثُا عشز  11 ٍ يحًدَجىاٌ عهٍ حظُ 12

 ثًاَُح وعشزوٌ 12 أرتعح عشز  11 أرتعح عشز   11 َىر تشار عالوٌ عثد 17

 اثُاٌ وثالثىٌ 11 طثعح عشز  17 خًظح عشز   11 هثح هذال خهُم فزحاٌ 12

 ثالثح وثالثىٌ 11 طثعح عشز  17 طتح عشز  12 هثه طانة حظٍ عثد 11

 طثعح وعشزوٌ 17 أحد عشز  11 طتح عشز   12 طعد عهىاٌ كاظى هدي 12

 تظعح وثالثىٌ 11 عشزوٌ 12 تظعح عشز  11 هدي هادٌ حًداٌ يظهى 11

 ثًاَُح وثالثىٌ 12 تظعح عشز  11 تظعح عشز  11 هدَز رحُى حًادٌ يُصىر 11

 ثالثح وثالثىٌ 11 طثعح عشز  17 طتح عشز  12 هدَم جاطى يحًد عُكىع 11

 اثُاٌ وثالثىٌ 11 طثعح عشز  17 خًظح عشز  11 وطاو عادل شالل طانة 11

 واحد وعشزوٌ  11 عشزج  12 أحد عشز   11 وطاو عثد انظالو يحًد خًُض 11

 

 

 

 أ.و أحًد طهطاٌ يحًد / رئُض انقظى            و. حُدر شاكز َىرٌ/ يدرص انًادج    


