احصائية بأسماء الفائزين بيوم العمم لمعام 2011
ت
1
2
3
4

 كمية الهندسة الخوارزمياالسم
أ.د.نبيل كاظم عبد الصاحب
م.د .ليث جميل بني
م.د .ماهر يحيى سموم
أ.د .سومر متي داود ناسي

 كمية العموماالسم
ت
أ.د .بهاء طعمة جياد
1
أ.د .ثامر خزعل العامري
2
أ.د .ابراهيم شعبان السعداوي
3
أ.د .سحر يونس جاسم
4
أ.د .عباس جاسم حمادي
5
أ.د .احمد شهاب احمد البنا
6
أ.د .ميسون فيصل احمد
7
أ.د .معتز عبد الستار الدباس
8
أ.م.د .وسام عبد عمي محمد
9
أ.م.د .صالح محمد عوض
10
أ.م.د .دنيا كامل مهدي
11
أ.م.د .عادل خمف حمودي
12
م.د .اياد كاظم زغير
13
م.د .حيدر زهير عمي
14
م.د .حامد حسن عبد اهلل
15
د .كمال كريم عمي
16
د .عمي عبد الحسين كاظم
17
د .عمي قيس عبد الفتاح
18
د .احمد جاسم محمد
19
د .عبد الكريم محمد عمي
20
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م .ندى محمد سعيد
د .سممى مهدي شعبان
أ.د .حارث ابراهيم جعفر
أد .رعد محمد صالح
أ.م .باسم ابراهيم مهدي العبدلي
م .ميسون عمر عمي
د.لؤي ادور جورج
د .سممى محمد شهبان
أ.م.د.منى موسى عباس
م.م .احمد حسن عبداهلل
أ.م.د .مهدي حسن سهيل
م .د .خضير زبار الصكري
زياد طارق مصطفى
م.م .زيد عمي حسين

 كمية الزراعةاالسم
ت
أ.د .حازم جبار شاه عمي
1
أ.د .رقيب عاكف حمد
2
أ.د .عيسى حسين المشهداني
3
أ.د .اميرة محمد صالح
4
أ.د .سنبل جاسم حمودي
5
أ.د .شاكر عبد االمير حسن
6
أ.م.د .طارق ناصر موسى
7
أ.م.د .نادية نايف عبد
8
م.د .ليمى اصغر عمي
9
أ.م.د .ازهار جواد شنشول
10
أ.م.د .بشرى سعدي رسول
11
أ.م.د .طالل انور عبد الكريم
12
أ.م.د .نضال محمد صالح
13
أ.م.د .كفاح سعيد عباس
14
م.د .ايمان حميد عباس
15
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م.د .جالل حميد حمزة
د .عبد الرزاق عبد المطيف جاسم
د .وسام صالل عميوي
د .حسام سعد الدين محمد
م .وليد خالد عبد المطيف
م.م.فرح خالد عبد الكريم
م.م .حسن سعد عبد الحسين
م.م .مصطفى عمي عذاب
د .ثامر غزال االميري
أم.د.عمار محمد عمي الشيخ
م.م .جنان صاحب حسين
م.د .هشام احمد صالح محيميد
أ.م.د .عبد الرحمن عبد الكريم احمد

ت
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 كمية التربية ابن الهيثماالسم
أ.د .عمية عبد المحسن شهاب
م.د .خالد وليد صالح
د .كريم عمي جاسم
م.د .مها طاهر سمطان المهداوي
أ.م.د .فاتن نافع العزاوي

ت
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 كمية العموم لمبناتاالسم
أ.د .ضياء حمدي حكيم العميدي
أ.م.د .سعدية احمد ظاهر
أ.م.د .خالد رشاد عبد اهلل
أ.م.د .زهير عبد االمير خماس
م.د .سعاد غفوري خميل
م.م .سما حكمت عبد الوهاب
م.م .اشواق طارق دحام
أ.م.د .رياض يونس قاسم مراد

 كمية الهندسةاالسم
ت
أ.د .قاسم محمد دوس
1
أ.م.د .اياد عبد الحمزة فيصل
2
أ.م.د .ياسمين عبد العزيز مصطفى
3
أ.م.د .شهالء اسماعيل ابراهيم
4
أ.م.د .زينب زياد اسماعيل
5
ا .سعد عيسى سرسم
6
م.د .حاتم عسل كزار
7
م.د .فراس محمد طعيمة
8
م.د .فاضل عباس مهدي
9
د .عمر الفاروق سالم
10
م.د .عبير ابراهيم موسى
11
د .هاني عزيز امين
12
م.د .عبير عبد القادر صالح الراوي
13
م.م .سامي محمد زبون
14

ت
1
2
3
4
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 كمية الصيدلةاالسم
أ.د .سعد عبد الرحمن حسين
أ.م.د .محمد عباس طاهر
أ.د.عالء عبد الحسين عبد الرسول
أ.م.د.انتصار طارق نعمان
م.م .ايمان صادق ناصر
م.م .تقوى عبد عباس فاضل

ت
1
2
3

 كمية الطباالسم
م.د .رند رياض حافظ
د .مياسة عبد الرزاق
أ.م.د .شيماء جمال احمد العاني

 كمية االدارة واالقتصاداالسم
ت
أ.د .ضوية سممان حسن
1
م.د .مها كامل جواد
2
 كمية الطب البيطرياالسم
ت
أ.د .غالب عموان محمد القيسي
1
 معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية لمدراسات العميااالسم
ت
أ.د .نورية عبد الحسين
1
ت
1
2
3
4

 معهد الميزر لمدراسات العميااالسم
أ.د .خميل ابراهيم حاجم
م.د .ثائر عبد توفيق
م.د .حنان جعفر طاهر
أ.د.عبد الهادي مطشر الجنابي

ت
1
2
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 مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعياالسم
أ.م.د.فارس عبد عمي مهدي
د.محمد عناد غزوان
د .سامان روستم افراسيا

 مركز البحوث التربوية والنفسيةاالسم
ت
م.م .سعدي جواد مسمم
1
 مركز احياء التراث العممي العربياالسم
ت
م.د.شهرزاد محمد جعفر
1

